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ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ І НАНЕСЕННЯ СТРІЧКИ

Нанесення2 Нанесіть стрічку на поверхню. Не слід надмірно розтягувати її

• Уникайте утворення міхурів повітря
• Не торкайтеся до клею або клейкою поверхні
• Оптимальна температура нанесення від 15°C до 25°C

Притиск3 • Міцність з’єднання залежить від ступеня контакту адгезиву з поверхнею
• Натискання при нанесенні покращує контакт з поверхнею і допомагає підви-

щити міцність з’єднання

Видалення захисного 
шару

4 Зніміть захисний шар одмим рухом (уникайте пауз)

• Не торкайтеся до клею або клейкою поверхні

З’єднання і притиск5 Нанесіть стрічку на матеріал

• Уникайте утворення міхурів повітря
• Притисніть поверхні з тиском близько 2 кг/см2

Очікування набору 
фінальної міцності

6 Після нанесення міцність з’єднання буде збільшуватися  
по мірі проникнення клею в поверхню

• При кімнатній температурі приблизно 50% міцності буде досягнуто через 
20 хвилин, 90% — через 24 години і 100% — через 72 години

• У деяких випадках міцність з’єднання може бути збільшена, а гранична 
міцність з’єднання може бути досягнута швидше шляхом впливу на склей-
ку підвищених температур (наприклад, 66°C протягом 1 години)

        Очищення поверхні1 • Для отримання оптимальної адгезії сполучні поверхні повинні бути чистими  
і сухими. Для очищення поверхні використовуйте суміш ізопропілового спирту 
з водою та чисту тканину. 

• Для скляних поверхонь використовуйте ґрунтовку 3M для скла на основі 
силану

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ

Висока 
поверхнева енергія
Метал, скло

Виберіть відповідну стрічку: адгезив повинен 
заповнити поверхню склеюваного матеріалу  
для забезпечення щільного прилягання

Низька 
поверхнева енергія
Поліпропілен, поліетилен, термопластичний поліолефін, 
ПТФЕ, ацетил, полібутилентерефталат, полістирол, 
EPDM-гума. Деякі фарби і покриття (полівініліденфторид  
або ПВДФ/PVDF)

Середня 
поверхнева енергія
ПЕТ, АБС-пластик, ПВХ (жорсткий), полікарбонат,  
поліамід, поліуретан (жорсткий), акрил (ПММА), більшість 
фарб і покриттів

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ
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З’ЄДНАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРІЧКИ 3M VHB
За допомогою стрічок 3M™ VHB™ ви зможете спростити  
ваші процеси, від створення ескізу до збірки конструкції,   
а також приберете відволікаючі увагу, видимі кріплення для 
меблів (гвинти, болти і т.д.). Ці міцні двосторонні стрічки  
з спіненого акрилу дозволяють швидко і легко створити  
надійне з’єднання, яке з часом стає ще міцніше.

Переваги

• Невидиме з’єднання: удосконалює зовнішній вигляд  
конструкції за допомогою практично невидимого 
з’єднання

• Спрощує і прискорює виробничі процеси за рахунок 
миттєвого набору міцності, зменшує час технологічного 
циклу, оскільки не вимагає часу на затвердіння

• Дозволяє використовувати більш тонкі, легкі і різнорідні 
матеріали

• Відмінна міцність: створюйте з’єднання, здатні витри-
мувати зовнішні впливи: стрічки 3M™ VHB™ переносять 
високі і низькі температури, температурні цикли, вплив 
ультрафіолету, вологи і розчинників

• Висока міцність: стрічки 3M™ VHB™ підійдуть для 
вирішення найскладніших завдань, вони розподіляють 
динамічні і статичні навантаження по всій поверхні,  
забезпечують міцне з’єднання і дозволяють відмовитися 
від механічного кріплення

• Поглинання навантаження: спінений матеріал  
поглинає навантаження, запобігаючи їх передачу  
на лінію склеювання

• Розподіл навантаження: навантаження рівномірно  
розподіляється по всій площі клейового з’єднання

• Можливі області застосування

• Кріплення панелей до рами

• Кріплення ребер жорсткості до панелей

• Кріплення елементів оздоблення та декоративних 
елементів

• Приклеювання табличок, логотипів і вивісок

• Кріплення дисплеїв в електроніці

• Склеювання прозорих елементів з корпусом

• З’єднання прозорих матеріалів

• Монтаж напівпрозорих вивісок з підсвічуванням

• Складання компонентів перед фарбуванням з високо-
температурної сушінням, наприклад, перед порошковим 
забарвленням або нанесенням рідкої фарби

ЕФЕКТИВНИЙ,  
ШВИДКИЙ  
І ПРОСТИЙ  

СПОСІБ СТВОРЕННЯ  
МІЦНОГО  

І НАДІЙНОГО  
З’ЄДНАННЯ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Стрічка 3M™ VHB™ 4910

Забезпечує міцне і надійне з’єднання  
прозорих матеріалів або там, де необхідно  
прозоре з’єднання.

Стрічки 3M™ VHB™ GPH-110GF

Стрічка для міцного і довговічного 
з’єднання, що витримує високі температури 
і з’єднує різні матеріали.

Стрічка 3M™ VHB™ 4941

Використовується для з’єднання матеріалів 
з високою і середньої поверхневою енер-
гією. Стійкість до впливу пластифікаторів.

Стрічка 3M™ VHB™ WLSE-110F

Підходить для перманентного склеювання 
без грунтовки пластиків з низькою поверх-
невою енергією, таких як поліпропілен,  
термопластичний поліолефін, термопла-
стичні еластомери і композитні матеріали.

Стрічка 3M™ VHB™ 5952

Розроблено для з’єднання поверхонь  
з порошковим покриттям і жорстких  
нерівних поверхонь. Має високу адгезію  
до найрізноманітніших матеріалів, включа-
ючи пластики з високою і середньої поверх-
невою енергією, метали і скло.
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49
10 Прозорі 

матеріали ++ + -
Макс. 1,0 мм Макс. 0,25 мм

26

4905: 0,5 мм
4910: 1,0 мм
4915: 1,5 мм
4918: 2,0 мм

Міцне і довговічне з’єднання різних 
матеріалів з високою і середньої 
поверхневою енергією, включаючи 
пофарбовані поверхні, метали, скло, 
акрилове скло і т. п.

49
41

Стійкість 
до впливу 

пластифіка-
торів

++ + -
Макс. 3,3 мм Макс. 0,55 мм

35
4936: 0,6 мм
4941: 1,1 мм
4991: 2,3 мм

Міцне і довговічне з’єднання різних 
матеріалів з високою і середньої 
поверхневою енергією, таких як 
алюміній, нержавіюча сталь, оцинкова-
на сталь, полікарбонат і АБС-пластик

59
52 Порошкові 

фарби ++ + -
Макс. 3,3 мм Макс. 0,55 мм

39
5925: 0,6 мм
5952: 1,1 мм
5962: 1,6 мм

Міцне і надійне приклеювання  
до самих різних поверхонь, включаючи 
більшість порошкових покриттів,  
метали, скло, грунтоване дерево, 
акрил, полікарбонат і АБС-пластик

G
P

H
11

0G
F

Стійкість 
до високих 
температур

++ + -

Макс. 3,3 мм Макс. 0,55 мм

37

GPH-060GF:
0,6 мм
GPH-110GF:
1,1 мм
GPH-160GF:
1,6 мм

Відмінна стійкість при приклеюванні 
металевих елементів перед
фарбуванням з високотемпературної 
сушінням

LS
E1

10
W

F
ПП, ТПО, 

ТПЕ і 
композитні 
матеріали

+ ++ ++

Макс. 3,3 мм Макс. 0,55 мм

44

LSE-060WF:
0,6 мм
LSE-110WF:
1,1 мм
LSE-160WF:
1,6 мм

Міцне і довговічне склеювання
найрізноманітніших матеріалів,  
включаючи матеріали з високим  
та середнім поверхневою енергією, 
а також пластики з низькою поверх-
невою енергією, наприклад, поліпро-
пілен, ТПО, ТПЕ і композитні матеріали

Керівництво з вибору продукту

Універсальний праймер  
з УФ-індикатором 3M™ VHB™

Забезпечує міцну і довговічну склейку таких поверхонь,  
як поліпропілен, АБС, ПЕТ / ПБТ і інших, які важко приклеїти

Праймер 3M ™ 94EF

Готує поверхні для склеювання Використовується для підвищення 
адгезії стрічок 3М. до таких поверхонь як поліетилен, ПП, ABS,  
поєднання PET / PBT, бетон, дерево, скло, метал і пофарбовані  
метали. Не містить етанол.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ
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РОЗ’ЄМНЕ З’ЄДНАННЯ
Багаторазові застібки 3M™ представляють собою просту  
альтернативу традиційного кріплення, включаючи гвинти,  
гайки або болти. Легко і просто. Міцна і довговічна застібка, 
яка допускає багаторазове відкриття і закриття.

Переваги

• Максимальна міцність: міцність на розрив в п’ять  
разів вище, ніж у звичайних застібок-липучок

• Непомітна фіксація, акуратний зовнішній вигляд —  
максимальна свобода дизайну

• Відсутність отворів на поверхні, які можуть стати  
причиною намокання, корозії або попадання бруду

• Зручність нанесення, використання і обслуговування

• Можливість з’єднання різнорідних матеріалів  
без корозії або забруднення

• Поглинання вібрацій і надійна фіксація, кріплення  
не розбовтується і не підводить

• Міцна застібка, яка допускає багаторазове відкриття  
та закриття

• Дозволяє чітко виставити положення перед фіксацією

• Правильність закриття можна відчути на дотик  
і по характерному звуку

• Надійна робота всередині приміщень і на відкритому 
повітрі

Можливі області застосування

• Кріплення панелей і пластин

• Таблички всередині приміщень

• Офісні перегородки

• Графічні елементи

• Ревізійні люки

• Спецтранспорт (кріплення внутрішніх елементів)

• Використання з Г-подібними кронштейнами,  
кріплення знімних полиць

• Кріплення покажчиків

• Кріплення декоративних елементів  
на побутових приладах

• Збірка торгового обладнання та вивісок

• Кріплення тканин до меблевих подушкок

• Складання виробів з композитних матеріалів

• Кріплення амортизувальних панелей

МІЦНИЙ,  
НАДІЙНИЙ  

І УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ДЛЯ ПРОСТОТИ 
ВИКОРИСТАННЯ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Багаторазова застібка 3M™ 
Dual Lock™ SJ3540
Призначається для використання з пласти-
ками (акрил, полікарбонат, АБС-пластик), 
порошковоокрашенними поверхнями  
і матеріалами з низькою поверхневою  
енергією (поліпропілен і поліетилен).  
Для користування всередині приміщення.

Багаторазова застібка 3M™ 
Dual Lock™ SJ3560
Для непомітного з’єднання різних 
матеріалів, включаючи різні види металу, 
скла і пластика, наприклад, акрил, полікар-
бонат і АБС-пластик. Для використання 
всередині і поза приміщення.

Багаторазова застібка 3M™ 
Dual Lock™ SJ3550

Клеїться до різних матеріалів, включаючи 
метали і різні види пластика, наприклад, 
акрил, полікарбонат і АБС-пластик. Для 
використання всередині і поза приміщення.

Застібка-липучка з гачками 3M™ 
Dual Lock™ SJ3526 
Застібка з петлями 3M™ SJ3527

Можна використовувати замість різних 
багаторазових кріплень, включаючи застіб-
ки-блискавки, гвинти, кнопки, гачки і т. д.
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3.6 мм 
± 15%

Використання поза 
приміщенням:

- SJ3571 (крючок)
- SJ3572 (петля)

Можна використовувати замість
різних багаторазових кріплень, 
включаючи застібки-блискавки, 
гвинти, кнопки, гачки і т. д.
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++ ++ ++
1000 х 5.7 мм 

± 15%

Щільність грибків
(на кв. дюйм):
- SJ3540: 40
- SJ3541: 62
- SJ3542: 26
- SJ3542: 26

Міцно з’єднує багато матеріалів  
з низькою поверхневою енергією 
(поліпропілен, поліетилен)  
і з різними покриттями
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++ + -
1000 х 5.7 мм 

± 15%

Щільність грибків
(на кв. дюйм):
- SJ3550: 40
- SJ3551: 62
- SJ3552: 26

Добре клеїться до матеріалів
з високою та середньою поверх-
невою енергією, включаючи
різні види металу, скло, пластик 
(наприклад, акрил, полікарбонат  
і АБС-пластик)
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++ + -
1000 х 5.7 мм 

± 15%

Щільність грибків
(на кв. дюйм):
- SJ3560: 40

Напівпрозора основа ідеально 
підходить для кріплення прозорих 
матеріалів

S
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++ + -
150 х 2.5 мм 

± 15%

Щільність грибків
(на кв. дюйм):
- SJ4570: 109

У два рази тонше стандартних 
багаторазових застібок 3M™ Dual 
Lock™, при цьому забезпечується 
тонка і менш помітна лінія 
склеювання

Керівництво з вибору продукту
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ПРИКЛЕЮВАННЯ ЛЕГКИХ МАТЕРІАЛІВ
Двосторонні стрічки 3M™ забезпечують міцне з’єднання матеріалів 
з високою і низькою поверхневою енергією, а висока початкова 
адгезія спрощує процес кріплення. Двосторонні стрічки 3M™ скла-
даються з паперової, плівкової або нетканої основи, на яку з двох 
боків нанесений клейовий склад. це підвищує стабільність розмірів 
для зручності переробки та нанесення. 

Переваги

• Невидиме з’єднання: поліпшите зовнішній вигляд кон-
струкції за допомогою практично невидимого з’єднання

• Спрощує технологічний процес за рахунок негайного 
набору міцності, не вимагає часу на висихання

• Швидше: склеювання довгих, великих і маленьких 
поверхонь. Не потребує часу на підготовку. Не потребує 
часу на висихання

• Простіше: підходить для поверхонь складної форми  
і для незручних місць

• Економічніше: багаторазовий аплікатор допомагає  
зменшити кількість відходів

• Чистіше: однакова товщина клейового шва, відсутність 
патьоків і слідів

• Зручно: можна виконувати кілька завдань без переза-
рядки аплікатора. Стрічку легко відривати, захисний шар 
знімається автоматично. Ніяких проводів або шлангів

• Висока початкова адгезія до різних поверхонь

Можливі області застосування

• Склеювання і монтаж вітрин і рекламних конструкцій

• Кріплення та монтаж декоративних елементів і емблем

• Використовується для промислового з’єднання  
і виготовлення металоконструкцій

• Приклеювання металевих елементів

• Приклеювання гнучких друкованих плат до алюмінієвих 
ребер жорсткості або радіаторів

• Приклеювання матового картону в фоторамках  
і захисних обкладинок

• Кріплення спінених матеріалів і ущільнювачів

• Виготовлення багетів

• Кріплення рекламних матеріалів і плакатів

МІЦНІСТЬ  
ДЛЯ  

СКЛЕЮВАННЯ 
БУДЬ-ЯКИХ  
ДЕТАЛЕЙ, 

ВЕЛИКИХ АБО 
МАЛЕНЬКИХ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Безосновна стрічка 3M™ 9473PC
Стрічка призначена для склеювання 
матеріалів, що вимагають дуже високої 
стійкості до зрушення і міцності з’єднання. 
Ідеально підходить для промислового 
з’єднання і виготовлення металоконструкцій.

Безосновна стрічка Scotch® 926  
для системи ATG
Призначається для склеювання матеріалів, 
що вимагають дуже високої початкової 
адгезії і хорошої міцності з’єднання, вклю-
чаючи більшість видів пластику, матеріалів 
з глянцевим покриттям і текстуровані 
поверхні. Забезпечує хорошу стійкість  
до впливу розчинників і ультрафіолету.Безосновна стрічка Scotch® 924 

для системи ATG
Універсальна стрічка, яка підійде  
для кріплення легких матеріалів. Акуратне 
і міцне приклеювання до різних матеріалів, 
включаючи папір з покриттям і без покриття, 
легкі тканини, плівки, гнучкий пластик  
і плити з спіненого матеріалу.

Пристрій для нанесення стрічок 
ATG 700
Ви швидко та акуратно наносите стрічку 
одним натисканням. Без безладу або 
необхідності прибирання. Економить 
час і зусилля. Нанесення безосновної 
стрічки,здійснюється одночасно знімаючи  
і змотуючи захисний шар
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Основні характеристики

94
73

P
C

√ √ √ √ Для застосувань, які вимагають високої
міцності на зрушення і відшаровування

G
PT

-0
20

F

√ √ Висока початкова адгезія до різних 
поверхонь

92
4

46
5 √

Ідеальний варіант для склеювання  
паперу з покриттям і без покриття,
картону, гнучкого пластику, тканини і т. п.

92
6

94
85 √ √

Ідеально клеїться до металу,  
АБС-пластику, акрилу, поліпропілену,
поліетилену, полікарбонату, поліефір,  
нейлону і іншим видам пластику

Керівництво з вибору продукту
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КОНСТРУКЦІЙНЕ З’ЄДНАННЯ
Конструкційні клеї 3M™. Міцне з’єднання, свобода дизайну і мож-
ливість з’єднання різнорідних матеріалів. Наші конструкційні клеї 
забезпечують міцність і надійність, дозволяючи використовувати 
сучасні легкі матеріали.

Переваги

• Акуратний зовнішній вигляд: непомітне і акуратне 
з’єднання, можна використовувати замість заклепок, 
зварювання і гвинтів

• Зниження ваги: замінює важкі механічні кріплення, 
дозволяє використовувати більш тонкі і легкі матеріали

• Свобода при проектуванні: склеювання різних 
матеріалів, більш тонкі шви займають менше місця

• Зниження собівартості: можливість використання більш 
тонких матеріалів дозволяє зменшувати витрати, а також, 
немає необхідності в подальшій обробці

• Просте і акуратне з’єднання: контрольоване нанесення 
за допомогою аплікатора 3M ™ EPX ™ з точним змішу-
ванням і дозуванням

• Більш міцні з’єднання: зниження концентрації напружень

• Склад не стікає, і це гарантує, що клей залишається там, 
куди його нанесли

• Володіє стійкістю до хімії, води, вологості і корозії

• Забезпечує надійне з’єднання з високою міцністю на 
зсув і відрив навіть під впливом вібрації і ударів, а також 
хорошу гнучкість

Можливі області застосування

• Універсальні клеї для загальних застосувань

• Склеювання пластиків з металами, наприклад,  
при виробництві або ремонті побутової техніки

• Ударостійке з’єднання композитних матеріалів

• Металообробка, включаючи виготовлення систем 
опалення, вентиляції та кондиціонування, виробництво 
побутової техніки і спеціалізованого транспорту

• Виготовлення знаків і вивісок, у тому числі приклею-
вання панелі до рами, кріплення елементів оздоблення, 
склеювання букв і складання рам

• Склеювання пластиків, композитних матеріалів  
і металевих поверхонь з порошковим покриттям

• Зазвичай застосовується для швидкого збирання  
дрібних деталей

• Застосовується в залізничній і автомобільної 
промисловості

• Напівгнучкий склад для нанесення

ДОВГОВІЧНЕ 
З’ЄДНАННЯ 

НАВІТЬ  
У НАЙСКЛАД-

НІШИХ 
ЗАСТОСУВАННЯХ

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Конструкційний клей для пластиків 
3M™ Scotch-Weld™ DP8005
Цей еластичний двокомпонентний  
епоксидний клей підходить для склеювання 
матеріалів з низькою поверхневою енергією 
 (наприклад, поліпропілену, поліетилену  
і термопластичних еластомерів).  
Нетривала дія склеювання

Епоксидний клей 3M™ Scotch-Weld™ 
DP190
Двокомпонентний епоксидний клей, відріз-
няється підвищеною гнучкістю. Забезпечує 
міцне і надійне з’єднання, завдяки високій 
міцності на зрушення та при відшаруванні. 
Більш тривала дія склеювання.

Епоксидний клей 3M™  
Scotch-Weld™ DP100 Plus
Дуже гнучкий швидкий двокомпонентний 
епоксидний клей, який залишається прозо-
рим і після затвердіння навіть при великій 
масі затвердіння

Епоксидний клей 3M™  
Scotch-Weld™ DP7240
Особливо міцний двокомпонентний 
епоксидний клей з високою стійкістю до 
зрушення і відшаровування, призначений 
для склеювання металів. Сертифікований 
для використання у потягах.
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Основні характеристики
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D
P4

90

++ + -

90

Підходить для склеювання матеріалів 
із середньою і високою поверхневою 
енергією (наприклад, вуглецевого волокна, 
скла, нейлону і металів з порошковим 
покриттям)

D
P1

90

++ + -

90

Підходить для склеювання різних 
матеріалів, включаючи метали, кераміку, 
деревину, ДВП, скло, гуму та різні види 
пластика

D
P1

00
 P

lu
s

++ + -

4

Дуже гнучкий швидкий двокомпонентний 
епоксидний клей, який залишається прозо-
рим і після затвердіння навіть при великій 
масі затвердіння

D
P8

00
5

√ ++ ++ ++

2 to 3

Розроблено для з’єднання деталей  
із різнорідних матеріалів, наприклад,  
пластиків з низькою поверхневою 
енергією, термопластиків, композитних 
матеріалів і металів

72
40

FR

++ - -

45-60

Особливо міцний двокомпонентний  
епоксидний клей з високою стійкістю  
до зрушення і відшаровування, призна-
чений для склеювання металів. Сер-
тифікований для використання в потягах

Керівництво з вибору продукту
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ЛАМІНАЦІЯ ВЕЛИКИХ ПОВЕРХОНЬ
Надійно приклеюється до різних матеріалів від паперу до металу. 
Лінійка промислових аерозольних клеїв 3M для швидкої і зручної 
збірки. 

Переваги

• Надійно приклеюється до різних матеріалів від паперу 
до металу

• Формула з низьким вбиранням дозволяє склеювати 
делікатні матеріали, не пошкоджуючи їх

• Створює гладку клейову лінію без утворення зморшок на 
поверхні

• Агресивний клей з високою початковою адгезією 
і достатнім  часом для правильного розміщення 
матеріалів

• Регульована геометрія розпилення у вигляді ниток 
мінімізує відходи

• Агресивний клей з високою початковою адгезією, 
моментальної міцністю на відрив і достатній час життя 
для правильного позиціонування матеріалів

• Універсальний клей для приклеювання різних легких 
матеріалів, таких як склопластик, спінені матеріали, полі-
стирол, папір, повсть, деревина, пластик і т. д.

• Швидкий і зручний в нанесенні міцний і прозорий клей-
спрей, призначений для склеювання бетону, дерева, 
МДФ, ламінату, поліетилену, поліпропілену, бутадієнсти-
рольного каучуку і т.д.

Можливі області застосування

• Приклеювання оббивки і еластичних спінених матеріалів 
(наприклад, поліуретану або латексу)

• Ламінування спінених матеріалів. Склеювання спінених 
матеріалів з тканиною, деревом та іншими матеріалами

• Монтаж ізоляційних матеріалів, таких як полістирол, 
кам’яна вата, скловата

• Кріплення ізоляції з скловолокна і кутових накладок  
на гіпсокартон

• Приклеювання тонкої декоративної плівки, фольги і 
тканини

• Для виробництва різних рекламних стійок і меблів

• Вклеювання картин в рами і установка дисплеїв

• Кріплення поліетилену, поліпропілену до дереву,  
металу і т. п.

• Монтаж декоративного ламінату до столів, шаф і стелажів

• Кріплення ізоляції з скловолокна і кутових накладок  
на гіпсокартон

• Монтаж пластика до дерева

НАДІЙНО  
ПРИКЛЕЮЄТЬСЯ  

ДО РІЗНИХ 
МАТЕРІАЛІВ  
ВІД ПАПЕРУ  
ДО МЕТАЛУ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Клей-спрей для тканин і спінених 
матеріалів 3M™ 75
Швидкий клей з моментальною міцністю  
на відрив, утворює гладку клейову лінію  
без освіти зморшок на поверхні, підходить  
для приклеювання тканин, спінених 
матеріалів і оббивки до різних матеріалами 
і для їх склеювання між собою.

Надміцний клей-спрей 3M™  
Hi-Strength 90
Універсальний швидкий клей, який підхо-
дить для склеювання таких матеріалів,  
як метал, дерево, ламінат, гума, цемент, 
HPL, пластик, килими та підлогові покриття.

Клей-спрей 3M™ Super 77™
Універсальний клей швидкої фіксації,  
що підходить для приклеювання різних 
легких матеріалів, таких як склопластик, 
спінені матеріали, папір, повсть, деревина, 
пластик і т. п.

Промисловий очищувач 3M™  
на цитрусової основі 50098
Очищувач на цитрусової основі викори-
стовується для обробки поверхонь перед 
склеюванням, він видаляє бруд, жир, смолу  
і різні незаст клеї.

Номер продукту Властивості /  
підходить для

Геометрія  
розпилення Основні характеристики

75
Можливість 

переклеювання 
і видалення

Підходить для тимчасової фіксації і приклеювання легких 
матеріалів

Super 77 Універсальний
Агресивний клей для швидкого монтажу 
Клей для приклеювання різних легких матеріалів, таких як  
склопластик, спінені матеріали, полістирол, папір, повсть, дерево, 
пластик і т. д.

80 Для гуми і ПВХ
Міцний клей для надійного з'єднання гумових і вінілових матеріалів 
(Крім EPDM).  Відрізняється винятковою термостійкістю  
і довговічністю

90 Міцний
Відмінна стійкість до впливу вологи і температур 
Склеювання важких матеріалів, таких як метал, дерево, МДФ,  
ламінат, гума, килими та підлогові покриття і т. д.

50098 
промисловий 

очищувач

Обслуговування 
та очищення

Не містить агресивних хімікатів. Приємний цитрусовий аромат. 
Видаляє бруд, жир, смолу і різні незаст клеї

Керівництво з вибору продукту

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ
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ШВИДКЕ І МІЦНЕ З’ЄДНАННЯ
Термоплавкі клеї 3M™. Надійне з’єднання. Висока швидкість.  
термоплавкий клей 3M™ — це екологічний адгезив, практично  
не має запаху, який допоможе підвищити продуктивність, поліпшити 
зовнішній вигляд виробу, скоротити витрати і звести до мінімуму 
кількість відходів.

Переваги

• Зручність і прискорення роботи: склеєні деталі відразу 
готові до переміщення, не потрібно використовувати 
затискачі, фіксатори або чекати застигання

• Покращений зовнішній вигляд: термоплавкий клей  
практично непомітний між сполучними поверхнями

• Низькотемпературні клеї володіють нижчими робочими 
температурами для склеювання чутливих до нагрівання 
поверхонь

• Високі адгезивні властивості при розплавленні,  
швидке застигання, підходить для гофрованого картону,  
рифлених декоративних панелей, виробів з переробле-
них матеріалів, упаковки з ДСП ідерева

• Висока стійкість до ударних навантажень, стійкість  
на зсув і відшаровування

• Швидке і міцне склеювання невеликих деталей, елемен-
тів оздоблення, ламінування великих поверхонь і т.д.

• Час затвердіння  клею дозволяє правильно розмістити  
необхідні деталі

• Володіє хорошими електричними властивостями і не 
викликає корозію міді, що робить цей клей ідеальним 
варіантом для електротехнічного застосування

• Висока швидкість подачі.

Можливі області застосування

Підходить для використання в електроніці, наприклад,  
для заливки, фіксації проводів і склеювання

• Інтер’єр автомобілів

• Кріплення сидінь

• Заклеювання упаковок з картону і гофрованого картону

• Упаковка з ДСП

• Торгове обладнання

• Стенди

• Монтаж і кріплення обробки і декоративних елементів

• Збірка, закріплення, ремонт, заливка, фіксація проводів, 
обв’язування, герметизація, інкапсуляція

• Приклеювання панелей

• Деревообробка і виготовлення меблів

• Оббивка

НАДІЙНЕ 
З’ЄДНАННЯ. 

ШВИДКА ДІЯ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Термоплавкий клей 3M ™ 3748
Призначається для склеювання компонен-
тів електроніки: ламінація великих повер-
хонь, герметизація, заливка і інкапсуляція.

Термоплавкий клей 3M ™ 3738
Прозорий універсальний термоплавкий 
клей для дерева, тканини, оббивки і інших 
легких матеріалів.

Номер 
продукту Дерево Електроніка Картон Пластик Універсально Основні характеристики

3738 √ √ √ √
Розроблено  
для деревообробки  
та загальнопромислового 
використання

3748 √

Призначається  
для склеювання компонентів 
електроніки: ламінація  
великих поверхонь, 
герметизація, заливка  
і інкапсуляція

Керівництво з вибору продукту
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РОЗМІТКА І СИГНАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ
Термоплавкі клеї 3M™. Надійне з’єднання. Висока швидкість.  
термоплавкий клей 3M™ — це екологічний адгезив, практично  
не має запаху, який допоможе підвищити продуктивність, поліпшити 
зовнішній вигляд виробу, скоротити витрати і звести до мінімуму 
кількість відходів.

Переваги

• На відміну від фарби стрічка легко видаляється, швидко 
наноситься і її можна мити без пошкодження поверхні

• Розтягується і відмінно прилягає до кутів

• Швидко приклеюється і надійно тримається  
на більшості підлог

• Завдяки своїй еластичній основі ця вінілова стрічка  
ідеально підходить для вигнутих або нерівних поверхонь

• Чисте видалення одним шматком з більшості поверхонь

• Основа забарвлена наскрізь, щоб забезпечити поміт-
ність протягом тривалого часу і стійкість до стирання

• Завдяки унікальним еластичним властивостям стрічка 
надійно приклеюється до нерівних і шорстких поверхонь 
без підняття країв і стягування

• Яскраві кольори

• Доступна в різних кольорах і розмірах для різних 
застосувань

Можливі області застосування

• Нанесення маркерних ліній

• Маркування місць рухаючих частин  

• Кольорове маркування труб, приладів, інструментів і т. п.

• Захист деталей, обладнання або виробів від стирання

• Для маркування, обмотування і герметизації різних  
вигнутих і опуклих поверхонь

• Маркування підлоги в зонах з високою інтенсивністю 
руху (перетягування піддонів і рух важкої техніки)

• Універсальна стрічка для закріплення і обв’язки

• Маркування деталей або обладнання

• Універсальна стрічка для розмітки і маркування

• Допомагає позначити небезпечні ділянки

СКЛАДНІ 
ЗАВДАННЯ 

ВИМАГАЮТЬ 
НАДІЙНИХ 

РІШЕНЬ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Універсальна стрічка  
для розмітки і маркування 
3M™ 471
Міцність, еластичність, миттєва 
адгезія і чисте видалення перет-
ворюють вінілову стрічку 3M™  
в ідеальний варіант для будь-
яких розміточних застосувань.

Вінілова стрічка  
загального призначення  
3M™ 764
Коли відсутні жорсткі умови або необхідність 
чистого видалення з поверхні, ця економічна 
вінілова стрічка - універсальний вибір  
для огородження небезпечних ділянок,  
сигнальної маркування і колірного кодування.

Економічна стрічка  
для сигнального  
маркування 3M™ 766
Жовто-чорну сигнальну розмітку 
використовують для позна-
чення кордонів руху, вузлів які 
виступають та елементів машин, 
будівельних і архітектурних еле-
ментів, а також небезпечних зон.

Номер 
продукту

Колірне 
кодування

Маркування 
підлоги, 

стін або зон 
розвантаження

Маркування 
небезпечних 

зон

Не залишають 
слідів після 
видалення

Інтенсивність 
руху

Основні 
характеристики

471
Максимальна помітність 
протягом тривалого часу  
і стійкість до стирання

764
Економічне маркування  
та розмітка в некритичних 
умовах застосування

766
Економічна розмітка  
небезпечних ділянок  
з невеликою прохідністю

767
Економічна розмітка  
небезпечних ділянок  
з невеликою прохідністю

5702
Максимальна помітність 
протягом тривалого часу  
і стійкість до стирання

Керівництво з вибору продукту
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ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ
Спеціальні стрічки 3M підійдуть для різних застосувань, наприклад, 
маркування, герметизації, захисту, екранування, звукоізоляції і т. п. 
Стрічки 3M для будь-яких застосувань.

Переваги

• Алюмінієва стрічка 3M 425 стійка до впливу вологи, 
погодних умов, УФ-випромінювання і розчинників, 
довговічна як при внутрішньому, так і при зовнішньому 
використанні. Стрічка відображає світло і підвищує ефек-
тивність освітлення. Висока теплопровідність покращує 
ефективність нагріву і охолодження.

• ПТФЕ-стрічку можна використовувати для створення 
антиадгезивної поверхні на різних елементах облад-
нання, де можливе налипання матеріалів і чорнила; 
ідеальний варіант для автомобільної промисловості, 
виробництва електроніки та металообробки. Стрічка 
з низькою поверхневою енергією для плавного пере-
міщення матеріалів

Можливі області застосування

• Теплозахист і тепловідображення для деталей,  
вимагають обережного поводження

• Захист поверхонь при хімічному видаленні фарби

• Відображення світла для підвищення ефективності 
освітлення

• Кріплення змійовиків в холодильних і морозильних 
камерах

• Зкріплення тонких фольгованих матеріалів

• Постійна герметизація високотемпературних 
повітровідводів

• Використовується для з’єднання тканин, а також для 
герметизації і склеювання панелей

• Зменшує скрипи в автомобілях та іншому транспорті

• Обмотка конвеєрів, жолобів, лопатей, та напрямляючих

• Відділення різнорідних деталей один від одного для 
зменшення шуму та вібрацій

• Захист алюмінієвих листів на штампувальних пресах

• Скручування і об’єднання проводів в джгути і захист  
від високих температурах

• Екранування і захист від хімічних впливів

3M™  
ПРОПОНУЄ  
СПЕЦІАЛЬНІ 

КЛЕЙКІ СТРІЧКИ  
ДЛЯ БУДЬ-ЯКІЙ 

СИТУАЦІЇ

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Алюмінієва стрічка 3M™ 425
Призначена для теплозахисту, тепловідображення, 
маскування в хімічних процесах, поліпшення освітле-
ності, хімічного фрезерування, заклеювання, гермети-
зації і видалення фарби. Підходить для використання 
всередині і поза приміщенням.

ПТФЕ стрічка 3M ™ 5490
Полегшує переміщення матеріалів по поверхні,  
зменшує скрипи та шум від роботи обладнання.

Номер 
продукту

Високоміцна 
алюмінієва стрічка

Універсальна стрічка 
з алюмінієвої фольги

Низький коефіцієнт 
тертя і створення  

гладкою  
антиадгезионной 

поверхні

Основні 
характеристики

425 √

Призначена для теплозахисту, тепловідо-
браження, маскування в хімічних процесах, 
поліпшення освітленості, хімічного фрезе-
рування, заклеювання, герметизації  
і видалення фарби. Підходить для викори-
стання всередині і поза приміщенням

1436 √
Універсальна стрічка з алюмінієвої фольги 
ідеально підійде для роботи з повітровідво-
дами, для герметизації та ізоляції в буді-
вельній галузі та при обслуговуванні систем 
кондиціонування

5490 √
Полегшує переміщення матеріалів  
по поверхні, зменшує скрипи, і шум  
від роботи обладнання

Керівництво з вибору продукту
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ОБВ’ЯЗКА, АРМУВАННЯ,  
ПАЛЕТУВАННЯ, СТЯГУВАННЯ,  
УПАКОВКА ВАЖКИХ КОРОБОК,  
ЗАКЛЕЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ  
КОТУШОК
Якщо вам потрібна стрічка з такою ж стабільністю роботи, як ваша 
репутація, ви можете покластися на надійні армовані стрічки 3M.

Переваги

• Забезпечують відмінну адгезію до більшості типів гофро-
ваного картону

• Напівпрозора стрічка не закриває маркування, штрих-
коди та інші графічні елементи на коробках

• Стійкість до навантажень, що виникають при транспор-
туванні і навантаженні

• Володіє стійкістю до подряпин, стирання, вологи

• Поточний клей забезпечує оптимальний баланс  
між початковою адгезією і довговічністю з’єднання

• Міцна армована стрічка ідеально підходить для обв’язки, 
палетування і посилення при упаковці легких вантажів

• Армування скловолокном в двох напрямках забезпечує 
стійкість до розривів і порізів в поздовжньому і попереч-
ному напрямку

• Висока міцність на розрив ідеально підходить для обв’язки, 
палетування, зрощування і посилення при упаковці 
важких вантажів

Можливі області застосування

• Підходить для обв’язки, палетування  
і посилення легких матеріалів

• Упаковка та посилення коробок

• Зрощування матеріалів

• Обв’язка і упаковка важких вантажів

• Фіксація і обв’язка металевих котушок

• Фіксація Г-подібними і П-подібними смугами

• Обмотка і посилення палет при комплектації  
і відправлення вантажів

ПЕРЕВІРЕНА 
ВИСОКОМІЦНА 

ТЕХНОЛОГІЯ 
СКЛЕЮВАННЯ 
ВЖЕ БІЛЬШЕ  

70 РОКІВ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Універсальна армована  
в двох напрямках стрічка 3M™ 
8959
Універсальна міцна армована стрічка 
ідеально підходить для обв’язки, 
палетування, зрощування і посилення 
при упаковці середніх вантажів.

Універсальна  
армована стрічка 3M™ 8956
Універсальна армована нитками 
стрічка загального призначення  
в основному використовується  
для скріплення коробок на піддонах, 
обв’язки легких матеріалів, гермети-
зації і підсилення картонних коробок

Особливо зносостійка  
армована стрічка 3M™ 8981
Міцна посилена нитками стрічка  
використовується для фіксації 
Г-подібними і П-подібними смугами, 
заклеювання металевих котушок  
та обв’язки.

Номер продукту Властивості / 
підходить для

Обв’язка і посилення 
важких вантажів

Основні 
характеристики

8956
Одинарное 
армування 

скловолокном
√ Підходить для обв’язки легких матеріалів,

посилення і обмотки палет

8981 високотемпературна √ Підходить для фіксації Г-подібними та П-подібними 
смугами, заклеювання та обв’язки металевих котушок 

H-180 Диспенсер для пакувальної стрічки Портативний, легкий, простий в експлуатації, 
ручної диспенсер з висувним лезом

Керівництво з вибору продукту

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ
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ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ  
ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ
Не важливо, чи є поверхня гладкою і відполірованою або шорсткою 
і нерівною, та на скільки довго триває ваша робота у 3M є стрічки, 
які підійдуть для герметизації, ремонту, обв’язки, маркування  
і фіксації у різних умовах застосування.

Переваги

Герметизуючі стрічки
• Відмінний захист і герметизація: Моментально прикле-

юється до багатьох металів і пластиків

• Прилягає до різноманітних контурів, країв, заклепок, 
голівок гвинтів для герметизації

• Надійна герметизація, яка витримує суворі умови екс-
плуатації, стійка до дії ультрафіолету, вологи і розчинни-
ків протягом багатьох років

• Можливість фарбування: можна пофарбувати стрічку під 
колір навколишніх конструкцій

Ремонтні стрічки
• Миттєва і міцна адгезія - швидко приклеюється і надійно 

фіксується

• Герметичний і водостійкий матеріал для ремонту різних 
предметів

• Легко рветься руками в обох напрямках тканини

• Індивідуальна упаковка забезпечує зручність при 
застосуванні,захищає рулон від забруднення

Можливі області застосування

Герметизуючі стрічки
• Підходять для герметизації на складних ділянках,  

наприклад, на стиках, швах або зазорах

• Герметизація дахів на вантажівках і причепах

• Герметизація скляних дахів

• Герметизація вікон і дверей

• Герметизація декоративних елементів даху

Ремонтні стрічки
• З’єднання та герметизація листових матеріалів, стінових 

панелей, металевих і пластикових повітроводів

• Кольорове кодування, маркування та нанесення міток

• Герметизація ємностей і ремонт брезентових навісів

• Підходить для некритичних застосувань, наприклад,  
для обв’язки, герметизації, фіксації,  маркування  
та ідентифікації

Створені,  
щоб клеїти  

із винятковою 
швидкістю, 
чистотою 

та простотою  
у використанні.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Економічна ремонтна стрічка 
3M™ 1900
Недорога ремонтна стрічка побу-
тового та загального призначення, 
підходить для простих і некритичних 
сфер застосування.

Клейка стрічка загального 
призначення 3M™ 2903
Універсальна щільно прилягає  
до поверхні стрічка для загального 
обслуговування, обв’язки, упаковки, 
кріплення, герметизації, колірного 
кодування і захисту.

Герметизуюча стрічка  
3M™ 4411N
Професійна герметизація готових 
з’єднань або швів, під прямим сонячних 
променів, екстремальних значень 
температури і вологості.

Номер продукту Властивості / 
підходить для

Використання 
всередині або  

поза приміщення

Основні 
характеристики

1900 економічна  
ремонтна стрічка

Герметизація і фіксація  
некритичних легких матеріалів

2903 загального 
призначення

Загальна обслуговування, обв’язування, упаковка, 
кріплення, герметизація і захист 

4411 герметизація
*Герметизація стиків, швів, зазорів, верху покрівлі,   
 декоративних елементів даху, світлових люків
*Прилягає до контурів, країв, заклепок і голівок  
 гвинтів для забезпечення герметизації від води

Керівництво з вибору продукту

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ
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ФАРБУВАННЯ
Маскування стало простіше. Тепер легко вибрати правильну стрічку 
для будь-яких виробничих завдань. Данна продукція 3М створена, 
саме для того, щоб підвищити рівень продуктивності, і, допомогти 
вам якісно виконати свою роботу.

Переваги

• Основа з крепованого паперу для більш щільного  
прилягання на вигнутих і нерівних поверхнях 

• Миттєво і надійно приклеюється, стійкі до підйому  
або скручування

• Чисто видаляються одним фрагментом з більшості 
поверхонь без залишків клею

• Просякнута основа забезпечує легкий відрив рукою,  
але при цьому стійка до розщеплення

• Стрічки стійкі до впливу вологи і розчинників, а також 
захищають від просочування фарби — вони підходить  
для фарб на водній основі

• Забезпечують рівні лінії при фарбуванні

• Відмінна стійкість до УФ-випромінювання, підходять  
для довгострокового використання всередині приміщення 
і на відкритому повітрі (макс. Протягом 6 тижнів)

• Дуже чіткі межі фарбування, максимально тонкий 
матеріал основи

Можливі області застосування

• Фарбування і обробка лаком на відкритому повітрі

• Захист поверхонь при фарбуванні у будівництві

• Фарбування металоконструкцій, зокрема захист  
делікатних поверхонь

• Захист поверхні при герметизації стиків

• Універсальна стрічка для захисту від попадання фарби

• Для сушіння на повітрі і для високотемпературного 
сушіння і затвердіння фарб та лаків

• Підходить для всіх систем пічного сушіння, УФ,  
інфрачервоних або нагрівальних ламп

• Захист поверхонь під час порошкового фарбування  
при підвищених температурах

• Зрощування силіконових матеріалів, плівок і паперу

• Використовується для тимчасової фіксації і кріплення

ТИМЧАСОВА 
ФІКСАЦІЯ, 
НА ЯКУ ВИ 
МОЖЕТЕ 

ПОКЛАСТИСЯ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Економічна малярська стрічка 
3M™ 101E
Недорога малярська стрічка загального призна-
чення для стандартного використання всередині 
приміщень при кімнатній температурі.

Малярська стрічка для промислових 
застосувань 3M™ 501E
Міцна малярська стрічка для промислової захисту 
від попадання фарби при використанні високо-
температурної сушки і затвердіння фарб і лаків, 
витримує температуру до 160 °C протягом однієї 
години.
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Основні 
характеристики

101E 60°C √ - - - - - - Висока початкова адгезія  
до різних матеріалів

501E 160°C √ - - √ √ √ √
Міцно тримається протягом
одного тривалого циклу  
або декількох циклів

Керівництво з вибору продукту
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2928

ЗАКЛЕЮВАННЯ КАРТОННИХ  
УПАКОВОК І КОРОБОК
Продукція 3М для заклеювання картонних коробок допомагає легко 
створити надійну і захищену упаковку, вона гарантує незмінно висо-
кі експлуатаційні характеристики, а також допомагають клієнтам 
заощаджувати час та гроші.

Переваги

• Забезпечте якість за допомогою стрічок, які сприяють 
безперебійній роботі виробництва і гарантують герме-
тичність упаковки при доставці

• Після нанесення, стрічки успішно експлуються при будь-
якій температурі, впливу якої зазвичай піддаються упако-
вані продукти в умовах транспортування і зберігання

• Надійна і захищена упаковка, зручність застосування

• Стрічка не відклеюється при недбалому поводженні  
з упаковкою, а також поглинає ударні навантаження

• Моментально прилипає до різних поверхонь, особливо 
добре працює з переробленим фібровою і гофрованим 
картоном

• Відмінні характеристики в широкому діапазоні темпера-
тур, особливо в холодних і вологих умовах

Можливі області застосування

• Заклеювання легких коробок

• Упаковка вантажів середньої тяжкості і важких вантажів

• Запечатування картонних коробок

• Заклеювання коробок з високим вмістом вторинної 
сировини

• Термозбіжна упаковка

НАДІЙНА 
І ЗАХИЩЕНА 
УПАКОВКА, 
ЗРУЧНІСТЬ 

НАНЕСЕННЯ.

ПРОМИСЛОВІ СТРІЧКИ ТА КЛЕЇ

Пакувальна стрічка Scotch® 371
Пакувальна стрічка загального призначення,  
призначена для надійної упаковки коробок з лег-
ких матеріалів і картону, в тому числі гофрованого.

Червона пакувальна стрічка  
на ПВХ-основі 3M™ 6893
Міцна стрічка для заклеювання коробок,  
призначена для повторного заклеювання  
і упаковки цінних вантажів середньої тяжкості.
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Основні 
характеристики

371
Забезпечує надійну 

упаковку  
і витримує умови 
транспортування

√ - - √
Моментально прилипає до різних поверхонь, 
особливо добре працює з переробленим 
фібровою і гофрованим картоном.  
Наносити при температурі понад 10 °С

6893

Застосовується 
для упаковки, 
герметизації, 

колірного 
позначення

√ √ - -

• відмінна адгезія
• міцність і довговічність
• стійкість до води, розчинників
• яскравий червоний колір.

Підходить для фібрового картону. 
Наносити при температурі 15-27 °C

Керівництво з вибору продукту
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БЕЗПЕКА 
ПІДЛОГИ

 АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

3M™ Safety-Walk™ 
Coarse — Серія 700
В екстремальних умовах
Safety-Walk Coarse містить дуже великі мінеральні частки, зв’язані жорстким зносостійким 
полімером зі стабільною за розміром пластиковою плівкою. Ця зносостійка конструкція 
забезпечує додатковий опір ковзанню в екстремальних умовах, а її відкрита абразивна 
структура протидіє закупорюванню та засміченню в разі присутності оливи та бруду.

Властивості та переваги:

Сфера застосування
• Вона використовується на сільськогосподарському  

та лісогосподарському обладнанні, палубах суден та 
підлогах літаків, поїздів, у зонах, змочених нафтою або 
оливою, машинних відділеннях, будівельних автомобілях,  
на платформах та рампа

Поверхні
• Вона є особливо ефективною на бетоні (пофарбованому  

або заґрунтованому), еластичній плитці, металевих та пори-
стих поверхнях, якщо вони заґрунтовані

Стислий огляд Coarse Серії 700:

• Дуже великі абразивні мінеральні частки забезпечують 
створення стабільної неслизької поверхні навіть у присут-
ності води або оливи

• Відкрита абразивна структура протидіє закупорюванню  
та засміченню і скорочує час на очищення

• Для екстремальних зон з інтенсивним рухом

• Високоефективна клеюча речовина створює відмінний 
зв’язок з більшістю поверхонь

Конструкція продукту:
Надміцні мінеральні частки для запобігання закупорюванню 
та засміченню в брудних та масляних середовищах

Кольори

Чорний (710)

ПЛАСТИКОВА ПЛІВКА

СПЕЦІАЛЬНА 
КЛЕЮЧА РЕЧОВИНА
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 АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

3M™ Safety-Walk™ 
Загальне призначення - Серія 600
Для зон з неінтенсивним та інтенсивним пішохідним рухом
Safety-Walk загального призначення представляє собою абразивний матеріал міне-
ральним покриттям, приклеєним зносостійкою смолою до пластикової плівки з основою  
із самоклейкого клеючого матеріалу. Вона допомагає у створенні ефективної неслизької 
поверхні в багатьох сферах застосування для пішохідного руху.

Властивості та переваги:

Сфера застосування
• Вона використовується для всіх слизьких поверхонь з 

інтенсивним пішохідним рухом та неінтенсивним авто-
мобільним рухом; наприклад, схожі клітини, виробничі та 
складські приміщення, рампи, сходинки драбин та машин

Поверхні
• Стрічка є особливо ефективною на бетоні  (пофарбова-

ному або заґрунтованому), еластичній плитці, металевих 
та пористих поверхнях, якщо вони заґрунтовані

Стислий огляд General Purpose Серії 600:

• Неслизька поверхня з мінеральним покриттям з великим 
коефіцієнтом тертя

• Високоефективний самоклейкий клеючий матеріал  
для легкого приклеювання

• Для зон з неінтенсивним та інтенсивним пішохідним 
рухом

• Низькопрофільний дизайн допомагає знизити ризик 
спотикання

• Надзвичайно зносостійка поверхня, що витримує важкі 
умови руху обладнання

Конструкція продукту
Мінеральні частки для забезпечення постійного опору ковзанню в усіх сферах застосування

Кольори

Чорний (610) Зелений (640) Прозорий (620) Жовтий (630)Коричневий (660)
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3M™ Safety-Walk™ 
Comfortable — Серія 500
На шорстких та фасонних поверхнях
Safety-Walk Conformable являє собою неслизький матеріал з великим коефіцієнтом тертя, 
що має спеціальну алюмінієву плівку з основою із самоклейкого клеючого матеріалу, що 
приймає форму шорстких поверхонь та приклеюється до них.

Властивості та переваги:

Сфера застосування
• Вона особливо підходить для нерівних та фасонних повер-

хонь (наприклад,  рифлена сталь). Вона використовується 
на сходинках та сходових клітинах, підніжках драбин  
та в евакуаційних виходах 

Поверхні
• Вона спеціально призначена для текстурних поверхонь  

та текстурних пористих поверхонь (якщо вони заґрунтовані)

Стислий огляд Comfortable Серії 500:

• Неслизька поверхня з мінеральним покриттям  
з великим коефіцієнтом тертя

• Алюмінієва основа приймає форму кутів, кривих  
та шорстких поверхонь

• Агресивна високоефективна клеюча речовина  
створює відмінний зв’язок для надійного та міцного 
кріплення

• Для шорстких або фасонних поверхонь у зонах  
з неінтенсивним та інтенсивним пішохідним рухом

• Захисний жовтий колір для забезпечення підвищеної 
видимості та легкої ідентифікації зон небезпеки

Конструкція продукту
Мінеральні частки для постійного опору ковзанню в усіх сферах застосування

*особливість:
Алюмінієва основа приймає форму кутів та шорстких поверхонь  

Кольори

Чорний (510) Жовтий (530)
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3M™ Safety-Walk™ 
Medium Resilient — Серія 300
У зонах руху без взуття або неінтенсивного пішохідного руху
Safety-Walk Medium Resilient являє собою м’яку, текстурну, немінеральну поверхню серед-
ньої еластичності, з’єднану з пластиковою плівкою з основою із самоклейкого клеючого 
матеріалу. Вона забезпечує комфортабельне, гігієнічне та неслизьке покриття.

Властивості та переваги:

Сфера застосування
• Вона є ідеальною для зон руху без взуття або неінтенсивного 

пішохідного руху, а також вологих зон, таких яких човни  
та обладнання для водних видів спорту, роздягальні, навколо 
бочок та басейнів

Поверхні
• Вона є особливо ефективною на бетоні (пофарбованому 

або заґрунтованому), еластичній плитці, гладких металевих, 
фібергласових та пористих поверхнях, якщо вони заґрун-
товані 

Стислий огляд Medium Resilient Серії 300:

• Немінеральна неслизька вінілова поверхня  
з середньою текстурою

• Текстурна еластична поверхня з великим коефіцієнтом 
тертя та зносостійким клеючим матеріалом забезпечує 
тривалий строк служби та ефективність

• Для зон руху без взуття або пішохідного руху

Конструкція продукту:

Кольори

Чорний (310) Сірий (370)

ПОВЕРХНЯ ЗІ СМОЛИ

ПЛАСТИКОВА ПЛІВКА

СПЕЦІАЛЬНА 
КЛЕЮЧА РЕЧОВИНА

 АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

3M™ Safety-Walk™ 
Fine Resilient — Серія 200
У вологих зонах руху без взуття
Тонкотекстурна, неслизька вінілова поверхня з основою із самоклейкого клеючого матеріалу. 
Вона забезпечує безпеку та комфорт у зонах з неінтенсивним пішохідним рухом та рухом 
без взуття.

Властивості та переваги:

Сфера застосування
• Вона є ідеальною для зон руху без взуття та вологих зон, 

душових кімнат, ванних кімнат, роздягалень, а також  
навколо саун

Поверхні
• Вона є особливо ефективною на бетоні або інших пористих 

поверхнях (заґрунтованих, пофарбованих або герметизо-
ваних), керамічній плитці, фібергласових та гладких мета-
левих поверхнях

Стислий огляд Fine Resilient Серії 200:

• Немінеральна, тонкотекстурна, неслизька вінілова 
поверхня

• Її високоефективний, водостійкий акрилатний клеючий 
матеріал є ідеальним для вологих умов

• Для вологих зон з рухом без взуття

Конструкція продукту:
Тонкотекстурна поверхня для руху без взуття

*особливість:
Спеціальний акриловий клеючий матеріал для вологих зон

Кольори

Білий (280) Прозорий (220)

 АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ
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АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

Керівництво з вибору продукту

Місця застосування
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Сільськогосподарська техніка
X X 0

Будівельна техніка 
Навантажувачі Збирачі вишні

X X 0

Сходинки, платформи
X 0

Транспорт для відпочинку. 
Снігоходи. Всюдиходи.  
*Садові трактори. 
*Газонокосарки

X X 0

Вологі і жирні зони
X X 0

Подіуми, платформи/рампи
X X 0

Трапи для літаків 
Вантажні трюми 
Потяги 
Напівпричепи 
Автобуси 
Корабельні палуби

X X 0

Водні лижі 
Дошки для серфінгу 
Човни

X

Басейни 
Аксесуари для басейнів

X

Душова зона
X X

Ванни
X

Зона громадського харчування
X X

Автомайстерні 
Автосервіс 
Автотехцентри 
Гаражі

X

X - рекомендується для плоских і гладких поверхонь 
0 - рекомендується для кутів і рельєфних поверхонь 
* - не рекомендується для нанесення на жирні поверхні і плитку

 АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

3M™ SAFETY-WALK™ 
АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

Таблиця технічних даних

Хімічна стійкість.

 АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

Хімікати
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Колір

Чорний 
710

 Сірий 
770

Чорний 
610

Жовтий 
630

Прозорий 
620

Жовто-
чорний 

613 Чорний 
690

Чорний 
510

Жовтий 
530

Чорний 
310

Сірий 
370

Прозорий 
220

Білий 
280

Вода R R R R R R R R

Відбілювач R R I I R I R R

1% соляна кислота R R R R R R R R

1% гідроксид натрію I I NR I I NR R R

Миючий засіб  
(1% вмісту в воді) R R R NR NR R R R

Мило (1% вмісту у воді) R R R I I R R R

Ізопропіловий спирт R R R I I R R I

Машинне масло R R R R R R R R

Гідравлічна рідина  
(Skydrol 500B) NR NR R R R I R NR

Метилетилкетон I I I I I I I NR

Бензин NR NR IC NR NR NR NR NR

25% сірчаної кислоти  
у воді R R I R R IC R R

50% антифриз в воді R R R I R R R R

Омивач скла R R R R R R R R

Дизельне паливо R R I I I I NR NR

Солона вода R R R R R R R R

R- рекомендується, переважно, безперервне занурення.   
I - рекомендується, тільки для короткострокового впливу   
IC - витримує випадковий (короткочасний) контакт, за умови подальшого очищення/полоскання   
NR - не рекомендується.

Використовуйте цей посібник для правильного підбору антиковзних стрічок 3M™ Safety-Walk™ при можливому впливі хімікатів.
• Антиковзні стрічки Fine Resilient 200 серії можуть помутніти при тривалому зануренні у воду, але після висихання віднов-

люють прозорість.
• На колір стрічки може вплинути тривала дія хімічних речовин.
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3M™ SAFETY-WALK™ 
АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

Таблиця підготовки поверхні

Поверхня Знежирення 
поверхні *1

Видалення пилу, 
ворсу і інших 

забруднень *2

Застосування 
Primer 94 

(грунт)

Метал / поліетилен / пропілен x x Так

Пофарбований метал або пластик / 
пофарбована деревина /  
підлогове покриття з епоксидним складом *3

x x Так

Грубий або гладкий пористий бетон x x Так

Пофарбований або з покриттям гладкий бетон x x Ні

Вінілова плитка / мармурова / з мозаїки / керамічна x x Ні

Кахельна плитка *4 x x Так

Мінімальна температура нанесення:

Coarse (700 серія) 4°C
GeneralPurpose (600серія) 4°C
Conformable (500 серія) 4°C
Medium Resilient (300 серія) 4°C
Fine Resilient (200 серія) 10°C

*1 - Для знежирення застосовуйте ізопропіловий спирт (також медичний, технічний) .Соблюдайте безпеку і дотримуйтесь рекомендацій 
виробника.     
*2 - Використовуйте миючі засіби і фіброві серветки.
*3 - Деревина повинна бути попередньо пофарбована перед нанесенням будь-яких антиковзних стрічок any 3M™ Safety-Walk™.
*4 - Не рекомендується використовувати в промислових кухонних приміщеннях.

Інструкція по застосуванню очищення поверхні

Наклеювання стрічки на поверхню

Переконайтеся, що поверхня чиста, суха, гладка і температура вище мінімальної (див. Інформацію нижче). Відновіть або замініть 
будь-яку зламану або пошкоджену поверхню.

Інструменти: гумовий валик (не обов’язково)     

1. Окремий частини повинні бути розташовані на відстані один від одного не менш 1,30 см і не більше 5 см.

2. Скругліть кути, окремо вирізаних смужок, перед наклеюванням.

3. Вимкнути невеликий фрагмент (4-5 см) захисного лайнера і починайте притискати стрічку до поверхні, по мірі наклею-
вання продовжуйте знімати захисний лайнер.     

Посилаючись на «Таблицю підготовки поверхні», використовуйте відповідний 
очищувач. Після обробки дайте поверхні повністю висохнути.

Грунтовка поверхні

1. Прогрунтуйте поверхню перед нанесенням стрічки за допомогою 
Primer 94, зокрема:

a. Чистий бетон
b. Пофарбований або пористий бетон
c. Пофарбований метал
d. ПВХ
e. Інші пористі поверхні

a. Використовуйте кисть або фібрового серветку, щоб нанести Primer 
94 на місце приклеювання стрічки
b. Дайте загрунтованной поверхні повністю висохнути перед нане-
сенням антиковзаючою стрічки.

I

IІ
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3M™ SAFETY-WALK™ 
АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

Інструкція по догляду за стрічками 3M™ Safety-Walk™

Важлива інформація для належного застосування і терміну служби

• Для довготривалого і ефективного використання стрічок Safety-Walk™ ви повинні повністю дотримуватися даного керівництва.

• Не допускайте потрапляння на клейовий шар бруду і дрібного сміття, що погіршує їх функціональність:
- Стрічки 700, 600, 500 серії повинні регулярно очищатися за допомогою щітки (мітли) з м’яким ворсом.
- Стрічки 300 і 200 серії також регулярно очищайте за допомогою м’якої швабри.

• Користуйтеся миючими засобами і очисниками, щоб не допустити критичного забруднення стрічок Safety-Walk™.

• Для видалення зношеного або пошкодженого матеріалу:
- Почніть піднімати краю стрічки, для більшої зручності можете використовувати фен.
- Після зняття стрічки, використовуйте Citrus Cleaner для видалення залишків клею з поверхні.

1. Перед наклеюванням продукту всі поверхні повинні бути 
очищені, висушені, та дотриманий температурний режим.

2. Пористі і складні поверхні повинні бути попередньо  
оброблені ґрунтовкою (Primer 94) для кращої адгезії.

3. Для забезпечення міцного зчеплення всіх стрічок Safety-
Walk™ з поверхнею використовуйте гумовий валик.

4. З метою додаткового захисту стрічок Safety-Walk™ реко-
мендовано використовувати крайовий герметик. Не реко-
мендується на тривалий час занурювати стрічки в воду.

5. Стрічки Safety-Walk ™ 3М можна наносити на більшість 
пофарбованих поверхонь які знаходяться в належному 
стані, тобто пройшли процес очищення і ґрунтовки.
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ІЯ 1. Мінімізуйте контакт клейового шару стрічки з пальцями.

2. Для маленьких фрагментів: відклейте лайнер від фрагмента стрічки, потім утримуючи за краї наклеюйте  
на поверхню, після чого сильно притисніть.

3. Також ви можете використовувати гумовий валик, щільно притискаючи стрічку до поверхні від центру  
до країв.

4. Для формованих стрічок (Серія 500) застосовуйте м’який гумовий молоток.
5. На сходах, наносите стрічку 1,3 см – 2 см від краю, щоб запобігти передчасному зносу і скручування.

6. Деревина повинна бути попередньо пофарбована перед  
нанесенням стрічки Safety-Walk™ 3М.

7. Не можна наносити антиковзні стрічки і покриття Safety-Walk™ 
на поверхні, які постійно контактують з водою.

8. Не можна наносити антиковзні стрічки і покриття Safety-Walk™ 
на кахельну плитку у промислових кухонних приміщеннях, якщо 
є вірогідніть постійного впливу на неї олій.

9. Зберігайте продукт в його оригінальній упаковці, при темпе-
ратурі від 4°C до 37,7°C.

10.  Рекомендуємо використовувати продукт протягом п'яти років 
з дати виробництва.
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ПОКРИТТЯ 3M™ SAFETY-WALK™  
З ТУРБОТОЮ ПРО БЕЗПЕКУ І КОМФОРТ
Промисловість

• пандуси
• естакади
• сходи
• складські приміщення
• проходи

Спорт

• роздягальні
• душові
• сауни
• плавальні басейни
• катера
• скейтборд

Трамваї

Заводи Бігові доріжки Прогулянкові катери

Метро,  
  сходи на станцію

Швидкісний поїзд, 
майданчики 
між пасажирськими 
вагонами

Установи 
охорони здоров'я

• пандуси
• палати інтенсивної терапії
• крісла-каталки
• ванні кімнати
• коридори
• прийомні
• операційні
• кабінети невідкладної допомоги

Громадське харчування

• кухні
• кафе і ресторани
• столові
• холодильні кмери
• м'ясокомбінати

Житлові і комерційні 
приміщення

• сходи
• ванни 
• душові
• басейни
• мармурові та плиткові 

підлоги
• вхід і внутрішні приміщення 

магазинів

Машини та обладнання

• машини швидкої 
допомоги

• пожежні машини
• підйомні крани
• транспорт (автобуси,  

літаки, поїзди та ін.)
• вантажівки

 АНТИКОВЗНІ СТРІЧКИ І ПОКРИТТЯ

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Відрізні диски 3M™ Cubitron™II & Silver™, Тип 41 

АБРАЗИВИ ДЛЯ ЖЕРСТЯНИХ РОБІТ. ВІДРІЗНІ ДИСКИ

Відрізні диски 3M™ — ефективний інструмент для різання листа, труби, прутка і різноманітного 
прокату.

Диски Типу 41— прямий профіль диску
Диски Типу 42—  увігнута форма диску

Матеріал:
Silver — для вуглецевої та нержавіючої сталі
Сubitron — для швидкого різання високоміцної сталі і кольорових металів

• Знижений рівень вібрації за рахунок  
збалансованості диску, посадкового отвору  
і посадкового кільця

• Максимально якісне різання без задирок  
і припікання прилеглої поверхні за рахунок  
рівномірного зносу кола

• Оптимальне співвідношення стійкості  
і продуктивності

• Можливість вибору найбільш ефективного  
типу диска під оброблюваний

Матеріал обробки:
Нержавіючі сталі і сплави, конструкційні, вуглецеві сталі і сплави, леговані сталі,  
кольорові метали і сплави, інші метали і сплави, включаючи чутливі до нагрівання.

ОБЛАДНАННЯ:

Розмір кола, мм 
Номер виробу

М
ак

с.
  

об
/х

в 

М
ак

с 
  

ш
ви

дк
іс

ть
, 

 м
/с

Cubitron™ Silver™

ø125 мм х1,6 мм х 22,23 мм 7100231356 7100139234 12250 80

ø125 мм х 1 мм х 22,23 мм 7100094901 7100139232 20000 80

ø180 мм х 1,6 мм х 22 мм 7100139239 12250 80

ø230 мм х 2 мм х 22,23 мм 7100136990 7100141068 6650 80

ø230 мм х 2,5 мм х 22,23 мм 7100136991 7100141075 6650 80

УВАГА!  Завжди використовуйте захисний кожух!  
  Не використовуйте в якості Зачистних Дисків!
  Тільки для сухого застосування!

Кутова шліфувальна машина

Зачисні диски 3M™ Cubitron™II & Silver™, Тип 27 

АБРАЗИВИ ДЛЯ ЖЕРСТЯНИХ РОБІТ. ШЛІФУВАЛЬНІ І ЗАЧИСНІ ДИСКИ

Зачисні диски 3M™ — універсальний інструмент для операцій, що потребують великого зніман-
ня металів і сплавів: зачистка зварних швів, підготовка поверхні до зварювання, зняття фаски і т.д.

Диски Типу 27— увігнута форма диску

Матеріал:
Silver — для вуглецевої та нержавіючої сталі
Сubitron — будь-які метали і сплави, включаючи чутливі до нагрівання

• Тривалий термін служби і зниження витрат на зачисні роботи завдяки повільному  
зносу диску

• Безпечні в роботі при дотриманні необхідних заходів і використанні засобів  
індивідуального захисту 

• Збереження ріжучих властивостей протягом всього терміну служби абразиву  
та постійна якість обробки за рахунок унікального механізму самозаточування

Матеріал обробки:
Нержавіючі сталі і сплави, конструкційні, вуглецеві сталі і сплави, леговані сталі,  
кольорові метали і сплави, інші метали і сплави, включаючи чутливі до нагрівання.

ОБЛАДНАННЯ:

Розмір кола, мм 
Номер виробу

М
ак

с.
  

об
/х

в 

М
ак

с 
  

ш
ви

дк
іс

ть
, 

 м
/с

Cubitron™ Silver™

ø125 мм х 4 мм х 22,23 мм 7100017402 12250 80

ø125 мм х 7 мм х 22,23 мм 7100074405 7100141086 12250 80

ø180 мм х 7 мм х 22 мм 7100074407 7100141096 8500 80

ø230 мм х 7 мм х 22,23 мм 7100074408 7100141099 6650 80

УВАГА!  Завжди використовуйте захисний кожух!  
  Тільки для сухого застосування!

Кутова шліфувальна машина
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3M™ ДИСКИ ШЛІФУВАЛЬНІ ПЕЛЮСТКОВІ ТАРІЛЧАСТІ 

3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті 577F

3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті 566A

АБРАЗИВИ ДЛЯ ЖЕРСТЯНИХ РОБІТ. ШЛІФУВАЛЬНІ І ЗАЧИСНІ ДИСКИ

Рівномірне зношування абразивного мінералу і основи Тарілчастих Пелюсткових дисків 3M™ 
збільшує термін служби і продуктивність витратного матеріалу для кутових шліфувальних машин.

Диски Типу 29 — конічної форми  
Особливість: збільшує площу контакту диску з оброблюваною поверхнею  
і прискорює обробку поверхні

Диски Типу 27 — пласкої форми  
Особливість: більш ефективні при шліфуванні кутів і країв до плаского стану

Широкий діапазон операцій: 
• При слабкому притиску — вирівнювання текстури, легке очищення поверхні
• При середньому притиску — видалення зварних швів, окалини, окислів, підготовка  

до нанесення покриття
• При середньому і сильному притиску — зняття фаски, видалення задирок, облоя

Шліфувальні диски на поліефірній основі з цирконатом алюмінію.
• Ефективне рішення для обробки вуглецевої сталі, твердих металів
• Успішно використовуються для будь-яких інших шліфувальних операцій на будь-яких  

металах — очищення і шліфування поверхні, видалення зварених швів, видалення задирок, зняття 
фаски.

Універсальні торцеві пелюсткові шліфувальні диски 3М™ 566A c цирконатом алюмінію можуть  
використовуватися для будь-яких операцій — від зняття фаски до підготовки поверхні до фарбування.
Найкращий результат — високу швидкість обробки і тривалий термін служби — пелюсткові шліфу-
вальні круги 3М™ 566A демонструють при роботі з середнім притиском, наприклад, при видаленні 
зварних швів і задирок.

Пелюсткові шліфувальні круги 3М™ 566А підходять для обробки нержавіючих і чорних 
сталей, алюмінію, інших кольорових металів і сплавів.
• При слабкому притиску — вирівнювання текстури
• При середньому притиску — видалення зварних швів, окалини, окислів,  

підготовка до нанесення покриття
• При середньому і сильному притиску — зняття фаски, видалення задирок

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7000038224 7000038225 7000038226 12000
ø125 мм х 22 мм Тип 27 7000104330 7000104331 7000104332 12000

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80 P120
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7000104457 7000104459 7000104464 7000104469

12000
ø125 мм х 22 мм Тип 27 7000104463 7000104466 7000104467 7000104474
ø180 мм х 22 мм Тип 29 7000104471 7000104478 7000104479

8500
ø180 мм х 22 мм Тип 27 7000104476 7000104482

3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті 769F

3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті 947D

3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті 967A

АБРАЗИВИ ДЛЯ ЖЕРСТЯНИХ РОБІТ. ШЛІФУВАЛЬНІ І ЗАЧИСНІ ДИСКИ

3M™ 769F — зручний, міцний, ефективний і універсальний пелюстковий диск,ідеальний вибір  
для очищення вуглецевої і нержавіючої сталі та інших чутливих до нагрівання сплавів.

У більшості випадків пелюсткові диски 3M™ 769F дають можливість відшліфувати поверхню і виконати 
фінішну обробку за один захід, не змінюючи диск

Пелюсткові шліфувальні круги 3M ™ 947D використовуються для шліфування поверхні, виведення 
риски після більш грубої обробки, видалення невеликих дефектів.
Застосування: 
Нержавіючі сталі та сплави, конструкційні сталі, вуглецеві сталі і сплави, леговані сталі, кольорові 
метали і сплави, будь-які інші метали і сплави, включаючи чутливі до нагрівання.

Широкий спектр застосувань при невеликому і середньо-сильному притиску.
Ідеальний результат при підготовці до полірування або під покриття, де потрібно максимально рівна 
поверхня.

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80 P120
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7100196812 7100196797 7100196791 7100196815

12000
ø125 мм х 22 мм Тип 27 7100196813 7100196799 7100196790 7100196821

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7000032114 7000032115 7000032116 12000

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7100011310 7100011144 7100011569

12000
ø125 мм х 22 мм Тип 27 7000104374 7000104375 7000104376
ø180 мм х 22 мм Тип 29 7000104365 7000104366 7000104367

8500
ø180 мм х 22 мм Тип 27 7000104377 7000104378 7000104379

Рекомендується для:
• Шліфування швів
• Зняття фаски
• Видалення задирок

Особливо рекомендується для: 
• Видалення зварних швів
• Проміжного шліфування
• Доведення поверхні

Обробка будь-яких металів і сплавів: нержавіючих сталей, чорних сталей, 
алюмінію і кольорових металів. 

• Заокруглення
• Підготовка поверхні
• Видалення окалини

• Видалення зварного шва
• Видалення окалини
• Зняття окислів

• Підготовка поверхні
• Обробка нерівностей
• Видалення задирок
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3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті 969F

3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті UNIFAM T97A

3M™ Диски шліфувальні Пелюсткові Тарільчасті UNIFAM TZRA

Міцна поліефірна основа дозволяє ефективно застосовувати диски для операцій з силовою  
обробкою поверхні.

Пелюсткові диски T97A конічної форми призначені для обробки:
• Металів, в основному вуглецевої сталі

Однак основна особливість дисків T97A полягає в тому, що за їх допомогою зачищати  
та шліфувати можливо за одну операцію. Виконання двох завдань одночасно економить час, 
отже, знижує витрати.

Однак основна особливість дисків T97A полягає в тому, що за їх допомогою зачищати  
та шліфувати можливо за одну операцію. Виконання двох завдань одночасно економить час, 
отже, знижує витрати.

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7100105850 7100105851 7100105852

12000
ø125 мм х 22 мм Тип 27 7100105862 7100105863 7100105864
ø180 мм х 22 мм Тип 29 7100105856 7100105857 7100105858

8500
ø180 мм х 22 мм Тип 27 7100105865 7100105866 7100105867

При застосуванні ручного шліфування вуглецевої сталі та твердих металів: 

Найкраще підходить для:

Багатоцільовий пелюстковий диск, зокрема для шліфування:

• Зняття фаски
• Видалення задирок
• Силове обдирне шліфування

• Зняття фаски
• Зняття задирок з кромок

• Алюміній
• Дерево
• Кольорові метали
• ПВХ

• Видалення іржі та фарби
• Обробка поверхонь

• ДСП
• Сталь
• Пластмаси

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80 P120
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7000105499 7000105491 7000105492 7000105493 12000

Розмір кола, мм Тип диску
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хвP40 P60 P80 P120
ø125 мм х 22 мм Тип 29 7000105506 7000105508 7000105510 7000105512 12000

ø125 мм х 22 мм Тип 27 7000105504 12000

ОБЛАДНАННЯ:УВАГА!  Завжди використовуйте захисний кожух!
  Дотримуйтесь кут нахилу до оброблюваної поверхні 20-45º.

Кутова шліфувальна машина

АБРАЗИВИ ДЛЯ ЖЕРСТЯНИХ РОБІТ. ШЛІФУВАЛЬНІ І ЗАЧИСНІ ДИСКИ

3M™ Диски шліфувальні Фіброві Cubitron™ II 982C

3M™ Диски шліфувальні Фіброві Cubitron™ II 987C

3M™ Диски шліфувальні Фіброві 782C (економічне рішення)

• Чорні метали і сплави
• Вуглецеві сталі і сплави

• Нержавіючі сталі та сплави
• Метали і сплави, чутливі до нагрівання
• Кольорові метали та сплави

•  Вуглецеві сталі і сплави

Розмір кола, мм 
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хв
Номер змінного оправлення

P36+ P60+ P80+ ребриста гладка

ø125 мм х 22 мм 7000028191 7000028195 7000028197 12200 64861 64857
ø180 мм х 22 мм 7000028201 7000045186 7000028204 8500 64862 64859

Розмір кола, мм 
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хв
Номер змінного оправлення

P36+ P60+ P80+ ребриста гладка

ø125 мм х 22 мм 7000028193 7000028199 7000028200 12200 64861 64857
ø180 мм х 22 мм 7000045188 7000028203 7000045187 8500 64862 64859

Розмір кола, мм 
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хв
Номер змінного оправлення

P36+ P60+ P80+ ребриста гладка

ø125 мм х 22 мм 7100099576 7100099094 7100099095 12200 64861 64857
ø180 мм х 22 мм 7100099284 7100099091 7100099237 8500 64862 64859

3M™ ДИСКИ ШЛІФУВАЛЬНІ ФІБРОВІ CUBITRON™ II

АБРАЗИВИ ДЛЯ ЖЕРСТЯНИХ РОБІТ. ШЛІФУВАЛЬНІ І ЗАЧИСНІ ДИСКИ

Більше продуктивність, швидкість, ресурс!

Шліфування

Скруглення 
кромки

Видалення 
задирок

Знімання 
фаски

Зачистка 
зварних швів
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3M™ Диски шліфувальні Фіброві 787C (економічне рішення)

Оправлення під шліфувальні Фіброві Диски 3M™

• Нержавіючі сталі та сплави
• Кольорові метали та нікелеві сплави

Розмір кола, мм 
Зернистість, Номер виробу Макс   

об/хв

Номер змінного 
 оправлення

P36+ P60+ P80+ P120+ ребриста гладка

ø125 мм х 22 мм 7100099788 7100099245 7100099256 7100099546 12200 64861 64857
ø180 мм х 22 мм 7100099257 7100099247 7100099240 7100099243 8500 64862 64859

Загальна характеристика Переваги

Основа: вулканізована фібра Чудова жорстка основа для абразиву

Мінерал: керамічний оксид алюмінію (Al2O3) 
зерно точної призматичної форми 3M™

Мікрокристалічна структура, утворює нові гострі ріжучі межі в міру  
сточування зерна
Гостре зерно, що дозволяє працювати з невеликим притиском
Зниження вібрації і рівня шуму
Зниження нагріву в зоні обробки

Зв'язка: синтетична Відмінне зчеплення мінералу з основою, відсутність відшаровування

Устаткування: Кутова шліфувальна машина великої потужності (не менше 1кВт!)

Найкращий результат досягається при використанні ребристих оправлень 3M™ 
Завдяки своїй гнучкій конструкції та особливій формі оправлення,фіброві диски 
прилягають більшою плащею до оброблювальної поверхні металу,що дозволяє 
зберегти  площину  поверхні, а також не «завалювати» кромку на виробах  
з прямим кутом

ОБЛАДНАННЯ:

УВАГА!  Завжди використовуйте захисний кожух!
  Дотримуйтесь кута нахилу до оброблюваної поверхні 15-25º!
  Тільки для сухого застосування!
  Використовуйте тільки з оправками відповідного розміру, спеціально призначеними  
  для фібрових дисків.

Кутова шліфувальна машина

АБРАЗИВИ ДЛЯ ЖЕРСТЯНИХ РОБІТ. ШЛІФУВАЛЬНІ І ЗАЧИСНІ ДИСКИ

3M™ Диски шліфувальні 361F з кріпленням ROLOC™

3M™ SCOTCH-BRITE™ SC-DR з кріпленням ROLOC™

Шліфувальні кола на високоміцній жорсткій поліефірної основі з оксидом алюмінію. 
• Ефективне рішення для грубого і проміжного шліфування на конструкціях зі сталі,  

чавуну і кольорових металах

Шліфувальні кола з тривимірного нетканого матеріалу Scotch-Brite™ з відкритою  
структурою.
• Для широкого спектру застосувань: видалення іржі, старих покриттів, задирок,  

слідів верстатної обробки і т.д.

Розмір кола, мм 
Зернистість, Номер виробу Максим. частота 

обертання,  
об/хв

Номер 
відповідного 
оправлення 
ROLOC™P24 P36 P80

ø50 7000028183 7000000371 7000000381 20000 7000000441

Розмір  
кола, мм 

Зернистість, Номер виробу Максим.  
частота  

обертання,  
об/хв

Номер відповідного  
оправлення ROLOC™

A CRS A MED A VFN S SFN M14-2 1/4-20
ø25 7000021279 30000 7100003161

ø50 7000000752 7000000751 7000000750 25 000 7000000441

ø75 7000000756 7000062859 7000000754 7000028501 18 000 7000045695

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

3M™ ДИСКИ ШЛІФУВАЛЬНІ З КРІПЛЕННЯМ 3M™ ROLOC™

Диски малого діаметру з кріпленням 3M™ Roloc™  
призначені для локальної обробки зварних швів  
і обробки важкодоступних місць.

Система кріплення 3M™ Roloc™ + відрізняється  
наявністю додаткового фіксуючого шпинделя  
на гвинті

Обробка виробу складної конфігурації
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3M™ Диски шліфувальні SCOTCH-BRITE™ XL-UR  
з кріпленням ROLOC™

3M™ Диски шліфувальні Scotch-Brite™ XC-DR  
з кріпленням ROLOC™

3M™ Щітки шліфувальні Торцеві SCOTCH-BRITE™  
Bristle BD-ZB з кріпленням ROLOC™

Шліфувальні кола з пресованого абразивного матеріалу Scotch-Brite™. 
• Для видалення задирок і фінішних операцій на локальних і важкодоступних ділянках 

(кромки, кути і т.д.)
• Велика агресивність і зносостійкість в порівнянні з колами з відкритою структурою 

абразивного матеріалу
• Видаляють метал і залишають гладку глянцеву поверхню (підготовка до полірування 

за два кроки)
• Можуть використовуватися для обробки будь-яких металів, включаючи нержавіючу 

сталь, титан і інші метали і сплави, чутливі до нагрівання

Круги Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut містять абразив  
на основі оксиду алюмінію, інтегрований у поліамідний корд. Диски призначені 
для видалення стійких покриттів, як-от застаріла іржа, товсті шари фарби  
та корозійні відкладення, а також для шліфування та полірування чистих метале-
вих поверхонь,не залишаючи виїмок, і одночасно підготовлюють матеріал основи. 
Швидко видаляє застарілу іржу, товсті шари фарби, корозійні відкладення  
та зачищає зварні шви.

• Оксид алюмінію інтенсивно знімає верхній шар і повністю очищує метал
• Висока прилеглість збільшує площу контакту та прискорює зачищення
• Високоміцні волокна не сколюються та ефективно діють на краях
• Витримує навантаження для стабільного зачищення

Торцеві щітки BD-ZB призначені для широкого спек тра застосувань  
при очищенні великих майданчиків поверхно стей: видалення старої фарби, 
плям, залишків клею, крапель металу від зварювання, оксидів і т.д.
Добре зарекомендували себе при роботі на алюмінії, латуні, бронзі, вуглецевій 
сталі, чавуні, нержавіючій сталі та інших металах. 
•  Мінімум зусиль притиснення і можливість роботи на ви соких швидкостях  

кутошліфувальної машини

Розмір кола, мм 
Зернистість, Номер виробу Максим. частота 

обертання,  
об/хв

Номер 
відповідного 
оправлення 
ROLOC™  

1/4-20
6A MED 2S FIN

ø75 7000028469 7100005209 18 000 7100002305

Розмір кола, мм 
Зернистість, Номер виробу Максим. частота обертання,  

об/хв
Номер відповідного  

оправлення ROLOC™  
1/4-20XCRS

ø75 7100173790 18 000 7100002305

Розмір 
кола,  
мм 

Зернистість, Колір, Номер виробу

М
ак

си
м.

 
ча

ст
от

а 
об

ер
та

нн
я,

  
об

/х
в

К
рі

пл
ен

ня

P50 P80 P120
Зелений Жовтий Білий

ø115 7100138287 7100138288 7100138289 6 000 М 14

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

Зачищення фарби на металічній поверхні 
дисками Scotch-Brite™ XC-DR

Зачищення іржі на металічній поверхні 
дисками Scotch-Brite™ XC-DR

3M™ Щітки та Диски шліфувальні Радіальні  
Scotch-Brite™ BB-ZB

Примітка*
Рекомендоване застосування:  
Тип С (округлені щетинки) — для операцій, де потрібно більш ретельний контроль обробки;  
Тип А (прямі щетинки) — для зачисних операцій і видалити ня задирок

Диски Scotch Brite™ використовують оксид алюмінію, змішаний з керамічним  
абразивним зерном, і результатом є один з найтвердіших, довготривалих мінералів.
Scotch Brite™ Radial Bristle Brush застосовують для:
видалення фарби, плям, клеїв, опіків зварних швів, іржі, важких оксидів  
і поверхневих забруднень з різних металів.
Абразивний матеріал поступово зношується протягом всього терміну експлуатації 
продукту, Scotch-Brite™ BB-ZB добре працюють на різних металах, включаючи 
алюміній, латунь, бронзу, вуглецеву сталь, чавун, нержавіючу сталь та багато іншого. 
Переваги:
• З окремих кругів Bristle BB-ZB можна набрати щітку практично будь-якої  

ширини, яка обмежена лише довжиною вала верстата
• Гнучка структура дає змогу обробляти деталі складної форми —  

виступи, канавки, профілі та інші важкодоступні місця
• Керамічні абразиви спроектовані так, щоб швидко різати та обробляти  

при інтенсивному нагріванні та напрузі
• Можна використовувати для промислового шліфування та обробки.

Розмір кола,  
мм 

Зернистість, Колір, Тип, Номер виробу

М
ак

си
м.

 
ча

ст
от

а 
об

ер
та

нн
я,

  
об

/хв

Ф
ор

ма
 

(т
ип

) 
ви

ро
бу

P36 P50 P80 P120 P220 P400
Коричневий Зелений Жовтий Білий Червоний Блакитний

ø150 х 1,5 х 25 7100138290 7100138347 7100138291 Диск (А) 1 200 - 4 000

ø150 х 13 х 25 7100138292 7100138194 Щітка (А) 1 200 - 4 000

ø150 х 1,5 х 25 7100138300 7100138298 7100138299 7000021284 Диск (С) 1 200 - 4 000

ø150 х 13 х 25 7100138301 7000021285 7100138302 7000144604 Щітка (С) 1 200 - 4 000

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

Зачищення іржі на внутрішній поверхні 
дисками Scotch-Brite™ BB-ZB

Радіальні щітки Scotch-Brite™ BB-ZB зазвичай використовуються на стаціонарному устаткуванні, наприклад, на точильно-
шліфувальних верстатах з подачею деталі до верстату вручну чи на прохідних верстатах з автоматичною подачею деталі.

ОБЛАДНАННЯ:

Кутова шліфувальна машинаПряма шліфувальна машина
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АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

ДИСКИ ЗАЧИСНІ SCOTCH-BRITE™  
Clean & Strip XT Pro & XT Pro Extra Cut

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ Clean & Strip CG-DС

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ Clean & Strip XT

3M™ XT PRO —  
НА ОСНОВІ МІНЕРАЛУ КАРБІТ КРЕМІНЮ (S)

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-DB PRO

Карбід кремнію,що входить до складу дисків, інтен-
сивно шліфує та залишає чисту поверхню. Зачис-
ні диски Clean & Strip CG (блакитного кольору)  
з відкритою агресивною структурою Clean & Strip 
відрізняються більшою еластичністю в порівнянні  
з дисками XT, що дозволяє обробляти навіть важкодо-
ступні місця.

(фіолетового кольору) дуже грубої зернистості з матеріалу Scotch 
Brite™ з відкритою агресивної структурою Clean & Strip мають 
міцну ріжучу кромку і відрізняються висо кою зносостійкістю. 
Завдяки відкритій еластичній структурі вони не засалюються  
і менше нагріваються. На відміну від звичайних дротяних щіток 
диски XT більш ефективні і мають досить тривалий термін служби.

Карбід кремнію інтенсивно шліфує та залишає чисту поверхню.

Ідеально підходять для:
• Освітлення і очищення зварних швів
• Видалення іржі
• Зачистка стикових зварних швів
• Видалення застарілих покриттів

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, Зернистість Максим. частота обертання,  
об/хв

7100182633 Ø100 x 13мм
S XCRS

9 000

7100182637 Ø150 x 13мм 6 000

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, Зернистість Максим. частота 
обертання, об/хв

7100192333 Ø115 X 22 мм
S XCRS

10 000

7100192334 Ø178 X 22 мм 6 500

Освітлення і очищення зварного шва  
за допомогою Дисків Clean & Strip CG-DС

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

Для використання з кутовою шліфувальною машиною

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-DС PRO

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-DС PRO

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-ZR PRO

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-ZS PRO

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100176374 Ø100 X 13 мм

S XCRS

9 000

7100176347 Ø150 X 13 мм 6 000

7100176348 Ø200 X 13 мм 4500

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100176374 Ø100 X 13 мм

S XCRS

9 000

7100176347 Ø150 X 13 мм 6 000

7100176348 Ø200 X 13 мм 4500

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100192704 Ø100 X 13 мм

S XCRS

8 000

7100192705 Ø125 X 13 мм 7 000

7100192706 Ø150 X 13 мм 6000

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100192707 Ø75 x 13 х 6 мм

S XCRS

10 000

7100192709 Ø100 x 13 х 6 мм 8 000

7100192710 Ø150 x 13 х 6 мм 6000

7100192708 Ø75 x 25 х 6 мм 10000

7100192711 Ø100 x 25 х 6 мм 8000

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

ОБЛАДНАННЯ:

Кутова шліфувальна машинаПряма шліфувальна машина



5554

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

XT PRO EXTRA CUT —  
НА ОСНОВІ МІНЕРАЛУ ОКСИД АЛЮМІНІЮ (А)

3M™ Зачисні диски 
Scotch-Brite™ XT-DB PRO EC

Оксид алюмінію – це надзвичайно твердий мінерал, який забезпечує високу швидкість 
зачищення.

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100192339 Ø115 X 22 мм
А XCRS

10 000

7100192340 Ø178 X 22 мм 6 500

Для використання з кутовою шліфувальною машиною
Видалення застарілого покриття із 
металічної поверхні за допомогою Дисків 
Clean&Strip XT при використанні кутової 
шліфувальної машини

Видалення іржі з поверхні металічної труби 
за допомогою Дисків Clean&Strip XT 

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-DC PRO EC

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-RD PRO EC

3M™ Зачисні диски 
Scotch-Brite™ XT-ZR PRO EC

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100175138 Ø100 X 13 мм

А XCRS

9 000

7100175139 Ø150 X 13 мм 6 000

7100175140 Ø200 X 13 мм 4 500

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100192336 Ø115 X 22 мм

А XCRS

13 000

7100192337 Ø125 X 22 мм 12 000

7100192338 Ø178 X 22 мм 8 500

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100192712 Ø100 X 13 мм

А XCRS

8 000

7100192733 Ø125 X 13 мм 7 000

7100192734 Ø150 X 13 мм 6 000

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

Для використання з кутовою шліфувальною машиною

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

3M™ Зачисні диски Scotch-Brite™ XT-ZS PRO EC

Номер виробу Розмір диску, мм Мінерал, 
Зернистість

Максим. частота 
обертання, об/хв

7100192735 Ø 75 x 13 х 6 мм

А XCRS

10 000

7100192737 Ø100 x 13 х 6 мм 8 000

7100192738 Ø150 x 13 х 6 мм 6 000

7100192736 Ø 75 x 25 х 6 мм 10 000

7100192739 Ø100 x 25 х 6 мм 8 000

Для кріплення на пряму шліфувальну машинку за допомогою шпинделя

ОБЛАДНАННЯ:

Кутова шліфувальна машинаПряма шліфувальна машина
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• Використовуються для обробки виробів з нержавіючої сталі, міді, латуні  
та алюмінію.        

• Застосовуються для обробки виробів з хвойних порід дерева і МДФ,  
підготовки поверхонь до покриття грунтом або лаком.

• Ефективне рішення для обробки виробів з нержавіючої сталі, титану, 
алюмінію та інших металів

• Постійне якість обробки поверхні без зміни форми і розміру деталі

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Зачищення поверхні за допомогою Дисків 
Scotch-Brite™ FS-WL

Зачищення поверхні за допомогою Дисків 
Scotch-Brite™ FS-WL

Процес видалення задирок після механіч-
ної обробки деталі

3M™ Пресовані диски Scotch-Brite™ FS-WL

3M™ Пресовані диски Scotch-Brite™ DB-WL

Розмір диску,  
мм 

Минерал, колір, зернистість та номер виробу

2S CRS 2S MED  6S FIN 5A MED
чорний сірий світло-сірий червоний

Ø152x25x25.4 мм 7000028484 7000028485 7000028494 7000028522

Розмір диску,  
мм 

Минерал, колір, зернистість та номер виробу

8S MED  9S FIN  7S FIN
темно-сірий сірий світло-сірий

Ø152 x 25 x 25,4 мм 7000028487 7000028488 7000028491

Ø203 x 50 x 76,2 мм 7000046085 7000046086 7000046089

3M™ ДИСКИ ПРЕСОВАНІ 
SCOTCH-BRITE™

Диски Scotch-Brite™ FS-WL призначені для чистової обробки поверхні і видалення 
дрібних дефектів. Вони забезпечують постійну якість обробки поверхні без зміни 
форми і розміру деталі.

Шліфувальні диски DB-WL призначені для видалення задирок після механічної 
обробки, а також для проміжного шліфування і доведення металевих поверхонь.

• Широкий спектр застосувань на деталях складної форми за рахунок  
гнучкості дисків

• Можливість видалення металу для подальшого отримання глянцевої 
поверхні (підготовка до полірування за два кроки)

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Видалення зварного шва у важкодоступному 
місці за допомогою Дисків Scotch-Brite™ XL-UW

3M™ Пресовані диски Scotch-Brite™ XL-UW

Розмір диску, мм 
Минерал, зернистість та номер виробу

8A CRS 8A MED 2S FINE

Ø 203 x 25,4 x 3,18 мм 7100057853

Ø 152,4 х12,7 х 6,35 мм 7000028451 7000028452 7000028449

Ø 76,2 х 3,17 х 3,17 мм 7000046079

Ø 25,4 х 25,4 х 4,48 мм 7000045926 7000000690

Розмір диску,  
мм 

Минерал, колір, зернистість  
та номер виробу

 9S FIN
сірий

Ø152 x 25 x 25,4 мм 7000046168

Шліфувальні диски XL-UW призначені для зачистки зварних швів у внутрішніх кутах 
деталей, видалення задирок, а також доводочних операцій і чистової обробки деталей.

Шліфувальні диски X3-WL призначені для роботи на автоматичних лініях і видалення дефектів при обробці дуже твердих металів.

• Більш міцна основа, ніж у дисків DB-WL

3M™ Пресовані диски Scotch-Brite™ X3-WL

ОБЛАДНАННЯ:

Шліфувальний верстат (точило)Пряма шліфувальна машина
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• Ефективне рішення для обробки виробів з нержа віють сталі, алюмінію  
і кольорових металів

• Отримання рівномірної текстури з щільною рискою за рахунок пелюсток 
матеріалу типу Cut & Polish

• Ефективне рішення для обробки виробів з нержавіючої сталі і кольорових 
металів

• Постійна якість обробки поверхні без зміни форми і розміру деталі

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Процес видалення дефектів із поверхні 
деталі за допомогою Пелюсткової Щітки 
Scotch-Brite™ CP-FB

Процес зачищення поверхні деталі за допомо-
гою Пелюсткової Щітки Scotch-Brite™  CP-FB

Заключна обробка поверхні деталі за допомо-
гою Пелюсткової Щітки Scotch-Brite™ FF-ZS

3M™ Пелюсткові щітки Scotch-Brite™ CP-FB

3M™ Пелюсткові щітки зі шпинделем  
Scotch-Brite™ FF-ZS

Розмір диску, мм 
Минерал, зернистість  

та номер виробу Максим. частота  
обертання, об/хв5A MED

Ø 200 x 50 x 76,2 мм 7000091710 4 000

Розмір диску, мм 
Минерал, зернистість та номер виробу Максим. частота  

обертання, 
об/хвА CRS S FIN A VFN

Ø 75 x 45 x 6 мм 7100093987 7100093988 7100093981 3 500 – 4 000

Ø 100 x 45 x 6 мм 7000077938 7100093995 7000077937 2 500 – 3 200

3M™ ЩІТКИ ПЕЛЮСТКОВІ 
SCOTCH-BRITE™

3M™ ЩІТКИ ПЕЛЮСТКОВІ SCOTCH-BRITE™ зі шпинделем

Пелюсткові щітки CP-FB з пелюсток матеріалу типу Cut & Polish призначені  
для агресивної обробки: видалення задирок, очищення від оксидів і поверхневих 
за забруднень.

Пелюсткові щітки FF-ZS з пелюсток матеріалу типу Clean & Finish призначені  
для очищення, доведення та заклю чної обробки.

Завдяки вбудованому шпинделю Ø 6 мм Пелюсткові щітки 3M™ не вимагають ніяких додаткових аксесуарів  
для установки на шліфувальну машину

• Ефективне рішення для обробки нержавіючої ста лі, титану та інших металів
• Більш агресивна обробка, ніж у щіток FF-ZS за рахунок абразивного 

матеріалу Cut & Polish

• Ефективне рішення для обробки нержавіючої сталі і кольорових металів
• Отримання однорідної поверхні високої якості
• Можливість видалення подряпин або глибоких рисок після попередньої 

обробки

• Ефективне рішення для обробки виробів  
усіх типів металів, включаючи нержавіючу 
сталь та інші метали

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Процес матування поверхні деталі за допомо-
гою Пелюсткової Щітки Scotch-Brite™ PF-ZS

Процес видалення подряпин на поверхні 
деталі за допомогою Пелюсткової Щітки 
Scotch-Brite™  CB-ZS

Процес шліфування внутрішньої поверхні 
циліндра за допомогою Пелюсткової Щітки 
Scotch-Brite™ 339 SM

3M™ Пелюсткові щітки зі шпинделем  
Scotch-Brite™ PF-ZS

3M™ Пелюсткові щітки зі шпинделем  
Scotch-Brite™ CB-ZS

3M™ Пелюсткові щітки зі шпинделем  
Scotch-Brite™ 339 SM

Розмір диску, мм 
Минерал, зернистість  

та номер виробу Максим. частота  
обертання, об/хвA MED

Ø 75 x 45 x 6 мм 7100093971 3 500 – 4 000

Розмір диску, 
мм 

Минерал, зернистість  
та номер виробу

Максим. частота  
обертання,  

об/хв
Мінерал

Р120 Р80

Ø 75 x 45 x 6 мм 7100093977 7100093980 3 500 – 4 000 AlOx

Розмір диску, 
мм 

Минерал, зернистість та номер виробу Максим. 
частота  

обертання,  
об/хв

Мінерал
Р150 Р120 Р80 Р60 Р40

Ø 30 x 10 x 6 мм 7000074901 7000074900 7000074898 18000 AlOx

Ø 40 x 20 x 6 мм 7000074908 7000074907 16000 AlOx

Ø 60 x 30 x 6 мм 7000074926 7000033214 7000074925 7000074924 12000 AlOx

Пелюсткові щітки PF-ZS з пелюсток матеріалу типу Cut & Polish призначені для 
проміжного шліфування і матування поверхні після попередньої обробки, очищення  
зварних швів від оксидів, а також видалення інших дефектів.

Комбіновані пелюсткові щітки CB-ZS складаються із чергуючих пелюсток із гнучкого 
абразиву та абразивного полотна Scotch-Brite™ тонкої зернистості. Вони предназ-
на чені для більш агресивної обробки металевих поверхонь, ніж пелюсткові щітки 
Scotch-Brite.

Універсальні пелюсткові щітки 339 SM з гнучкого абразиву на тканинній основі  
для шліфувальних та фінішних операцій.

ОБЛАДНАННЯ:

Шліфувальний верстат (точило)Пряма шліфувальна машина
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АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

• Ефективне рішення для обробки виробів з нержавіючої сталі, високо лего-
ваної сталі, нікелю, кобальту і титанових сплавів

Шліфування та відновлення деталі за допомогою 
Шліфувальні стрічки 3M™ 777 F

Шліфування та відновлення деталі складної форми 
за допомогою Шліфувальні стрічки 3M™ 947D

Зачищення зварювального шва деталі  
у складнодоступному місці 

Стрічковий  
шліфувальний верстат

Стрічковий напилок Шліфувальна машина  
барабанного типу

Безцентровий  
шліфувальний верстат

Безцентровий  
шліфувальний верстат 
з охолодженням

*Шліфувальні стрічки 3M™ можуть бути виготовлені під замовлення необхідного розміру

*Шліфувальні стрічки 3M™ можуть бути виготовлені під замовлення необхідного розміру

3M™ Шліфувальні стрічки Cubitron™ 777F

3M™ Шліфувальні стрічки Cubitron™ 947D

3M™ СТРІЧКИ ШЛІФУВАЛЬНІ З МІНЕРАЛОМ 
CUBITRON™

Шліфувальні стрічки 777F на основі з вологостійкого поліефірного полотна призначені 
для грубого шліфування.

Застосування:
Вирівнювання зварних швів, видалення задирок після, видалення окалини з тонких 
і товстих сталевих листів, які використовуються при виготовленні компонентів буді-
вельної техніки, металевих баків, деталей двигунів, сільгосптехніки, промислових 
тракторів і причепів, в суднобудуванні, в енергетиці та т.д.
Шліфувальної стрічки 3M™ 777F можуть використовуватися як для сухого, так і для 
вологого шліфування.

Спеціальні шліфувальні стрічки 947D на тонкій, але міцній основі забезпечують 
відмінне різання навіть при обробці таких твердих матеріалів, як нікелеві сплави, 
нержавіюча сталь, титан і кобальт. Завдяки своїй гнучкості ці стрічки дозволяють 
про розробляти деталі складної форми. Шліфувальні присадки, що знижують розігрів 
інструмента, забезпечують тривалий термін його служби.
Шліфувальні стрічки 947D призначені для обробки  турбінних лопаток, імплантан-
тів, медичного та інструменту: очищення поверхонь, знімання надлишків матеріалу  
і шліфування в розмір, зачистка зварних швів.
Шліфувальної стрічки 3M™ 947D можуть використовуватися як лише для сухого 
шліфування.

Розмір, мм 
Зернистість та номер виробу

Мінерал
 P150  P120  P80  P60  P40

1320 х 50 7000032277 7000032282 7000032280 7000032279 7000060552 AlOx

Розмір, мм 
Зернистість та номер виробу

Мінерал
 P150  P120  P80

1320 х 50 7000032277 7000032282 7000032280 AlOx

ОБЛАДНАННЯ:

ОБЛАДНАННЯ:

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

• Ефективне рішення для обробки виробів з нержавіючої сталі, нікелювих  
і кобальтових сплавів, титану, хрому і кольорових металів

Шліфування металічної труби за допомогою  
Шліфувальні стрічки Trizact™ 953 FA

Процес обробки поверхні деталі складної форми  
за допомогою Шліфувальні стрічки Trizact™ 237AA 

Стрічковий  
шліфувальний верстат

Стрічковий  
шліфувальний верстат

Безцентровий  
шліфувальний верстат

Безцентровий  
шліфувальний верстат

Безцентровий  
шліфувальний верстат 
з охолодженням

*Шліфувальні стрічки 3M™ можуть бути виготовлені під замовлення необхідного розміру

*Шліфувальні стрічки 3M™ можуть бути виготовлені під замовлення необхідного розміру

3M™ Шліфувальні стрічки Trizact™ 953 FA

3M™ Шліфувальні стрічки Trizact™ 237AA

3M™ СТРІЧКИ ШЛІФУВАЛЬНІ TRIZACT™

Вологостійкі шліфувальної стрічки 953FA розроблені для вологого шліфування  
на стрічкових та безцентрових шліфувальних верстатах. 

Стійкість стрічок 953FA значно вище, за інші види стрічок.

953FA призначені для шліфування всіх видів труб (круглих і «квадратних»), валів, 
гідроциліндрів та інших виробів.

Напівгнучкі шліфувальні стрічки 237AA з оксидом алюмінію призначені для доведення і чистової обробки нержавіючої сталі, 
кобальтових і нікелевих сплавів, титану, хрому, загартованої та інструментальної сталі і кольорових металів.

Робота цими стрічками ведеться тільки при вологому шліфуванні та при невеликому зусиллі притиснення. При обробці вуглецевої 
і нержавіючої сталі дозволяють отримати поверхню аж до 11 го класу без застосування полірувальних паст.

Розмір, мм 
Зернистість та номер виробу

Мінерал
 А6  А16  А30  А45  А65  А100

635 х 50 7000032287 7000032288 7000032289 7000032290 7000032291 7000032292 AlOx

Розмір, 
мм 

Зернистість та номер виробу
Мінерал

 А6  А16  А30  А45  А65  А80  А100  А160

1320х50 7100007882 7100007878 7100007880 7100007881 7100007883 7100007884 7100007877 7100007879 AlOx

ОБЛАДНАННЯ:

ОБЛАДНАННЯ:
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Процес чистової обробки поверхні за допомогою 
Шліфувальної стрічки Scotch-Brite™ SC-RL

Стрічковий  
шліфувальний верстат

Безцентровий  
шліфувальний верстат

Безцентровий  
шліфувальний верстат 
з охолодженням

*Шліфувальні стрічки 3M™ можуть бути виготовлені під замовлення необхідного розміру

3M™ Шліфувальні стрічки Scotch-Brite™ SC-RL

3M™ СТРІЧКИ ШЛІФУВАЛЬНІ SCOTCH-BRITE™

Шліфувальні стрічки Scitch-Brite ™ SC-RL призначені для доведення та фінішної 
обробки металевих поверхонь. Вони використовуються для очищення поверхні, 
видалення задирок, вирівнювання текстури поверхні.

Шліфувальні стрічки SC-RL практично не схильні до розтягування і використовуються  
для обробки будь-яких металів.

Можуть використовуватися, як для роботи на шліфувальних машинах барабанного 
типу,стрічкових станках так і на шліфувальних машинах ручного типу.

• Ефективне рішення для обробки нержавіючої сталі і кольорових металів
• Забезпечення гладкої поверхні з однорідною текстурою без знімання 

матеріалу і можливість видалення дефектів після попередніх етапів 
обробки.

Підходять як для сухого, так і для вологого шліфування.

Розмір листа, мм 
Зернистість, колір та номер виробу

A CRS A MED A VFN S SFN TYPE T
коричневий бордовий зелений сірий білий

1270 х 25 7000068179 7000068180 7000068181 7000068182 7000032774

Мінерал ALOX AlOx AlOx SiC без абразиву

ОБЛАДНАННЯ:

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ 
ТА ОБРОБКИ МЕТАЛІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Стрічковий напилок Шліфувальна машина  
барабанного типу

Видалення дефектів на великих площах поверхні

3M™ Гнучкий шліфувальний диск Hookit™ 
на спіненій основі

3M™ ДИСКИ ШЛІФУВАЛЬНІ З КРІПЛЕННЯМ  HOOKIT™ 

3M™ Гнучкі Абразивні диски на спіненій основі — універсальне рішення для обробки 
поверхні.

• Під час роботи «на суху» дають змогу значно економити час і полегшують 
процес: немає необхідності витирати воду з поверхні, мінімум розводів, 
вища швидкість роботи, видалення пилу за допомогою перфораций

• Ідеальні для оброблення лекальних і важкодоступних поверхонь
• Не потребують додаткових аксесуарів під час роботи вручну
• Завдяки системі лазерних перфорацій мають високі показники видалення 

пилу і води з поверхні, що обробляється

Можуть бути використані як «на суху», так і з додаванням води, як з орбітально- 
шліфовальними машинами, так і вручну.

Cистема кріплення 3M™ Hookit™ — двосторонній механізм 
кріплення абразиву (петельна частина) і оправлення Hookit™ 
(крючковая частина).

Такий механізм кріплення дозволяє:
• Максимально спростити установку і заміну шліфувальних 

витратних матеріалів
• Скоротити можливість утворення складок і зрушень  

на абразивної поверхні
• Багаторазово використовувати абразивний матеріал  

аж до його повного зносу

Розмір, мм 
Зернистість, номер виробу Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™P800 P1000 P1200 P1500 P2000

Ø 150 мм 7100100036 7100100147 7100100151 7100100152 7100100156

7100010600

Застосування Остаточна 
шліфовка грунту 
перед нанесен-
ням базового 
покриття.  
Матування 
поверхні

Матування 
поверхні

Видалення 
шагрені  
(частина систе-
ми полірування) 
Полірування 
поліуретанового 
лаку

Видалення 
дефектів – 
система 
полірування

Усунення  
дрібних  
дефектів – 
система 
полірування

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОРЕМОНТУ. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Для широкого спектру кузовних робіт
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3M™ Абразивний Диск Hookit™ серії 255P+
Абразивні круги 3M™ Hookit™ серії 255P + з оксидом алюмінію на гнучкій папе-
ровій основі є універсальним матеріалом для широкого спектру кузовних робіт.

• Висока швидкість обробки і великий ресурс на більшості оброблюваних 
матеріалів

• Ефективне видалення пилу

• Висока ріжуча здатність

Застосування:
Для обробки деревини твердих і м'яких порід, пластиків, лакофарбових покриттів 
і поліефірних шпаклівок і грунтів.

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™

Ø 150 мм

7000034323 P80

7000000490

7000034324 P150

7000034326 P180

7000034325 P220

7000034327 P240

7000034329 P320

7000034330 P360

7000034331 P400

7000034322 P500

Процес видалення риски при кузовних роботах за 
допомогою Дисків шліфувальних Hookit™

Правильний крок шліфування

Немає видимих слідів шліфування 
на готовому ЛФП

ГРАДАЦІЯ

«ПРАВИЛО 100»:
для того, щоб гарантовано видалити риски від попереднього, більш грубого 
абразиву і надалі не виникло просадки, необхідно брати абразив, розмір 
зерна якого відрізняється від попереднього на величину не більше 100 
одиниць.

При порушенні «правила сотні» і перескакуванні через градацію (напри-
клад з P80 на P240) з метою прискорення або «здешевлення» ремонту, 
риски від більш грубого абразиву НЕ перешліфовувати повністю, а тільки 
зрізаються їх верхівки. Причому в процесі шліфування риски забивається 
шліфувальним пилом і навіть якщо поверхню обдути, все одно ми не змо-
жемо адекватно оцінити риску.
Згодом лакофарбовий матеріал просяде в ці поглиблення і шліфувальні 
риски проявляться на готовому обробленному покритті.

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОРЕМОНТУ. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

3M™ Абразивні диски Hookit ™ серії 325U 
з мультипиловідведенням
Диски 3M™ Hookit™ серії 325U  підходять для всіх типів застосувань в автомайстернях. Доступні із широким діапазоном зер-
нистості від P80 до P600, що забезпечує ідеальну обробку: видалення фарби або шліфування праймерів перед нанесенням 
першого шару покриття.

Абразивні круги 3M™ Hookit™ серії 325U мають високі характеристики по продуктивності і зносостійкості. На градаціях 
80-180 використаний оксид алюмінію з додаванням керамічних зерен точної форми PSG™, які самозаточуються під час роботи.  
На градаціх 220-600 – оксид алюмінію.

• Нова система мультипиловідведення дозволяє диску довго не забиватися  
і забезпечує хороше видалення пилу з поверхні.

• Можуть використовуватися з будь-яким видом оправок.
• Підходять для будь-яких видів кузовних робіт.

Найкращий результат від роботи досягається при використанні з Оправленням 3M™ Hookit™ для дисків Ø150мм 5/16 
стандартна з мультипиловідведенням. 

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™

Ø 150 мм

7100187279 P80

7100010600

7100187280 P120

7100187283 P180

7100187284 P220

7100187287 P240

7100187285 P280

7100187286 P320

7100187281 P400

7100187277 P500

7100186687 P600

Наприклад помічено, що при використанні шліфувальних машин, найбільш ефективно кожна наступна градація видаляє риски від попередньої при 
такому чередуванні:

Також слід пам"ятати, що «Правило 100» можна застосувати лише для грубих і середніх абразивів до P600 включно.

При шліфуванні абразивами P600 і тонше крок шліфування зростає до 200 одиниць.

Також варто відзначити, що незважаючи на використання виробниками єдиного позначення зернистості шліфувальних 
матеріалів – букви «P» (по системі FEPA), в грубості зерна все ж можуть спостерігатися відмінності, і, часом, досить 
значні.

Так що бажано віддавати перевагу тільки перевіреним виробникам з репутацією.

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОРЕМОНТУ. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
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3M™ Абразивні диски Hookit™ Cubitron™ II 
серії 737U з мультипиловідведенням
Абразивні круги 3M™ Cubitron™ II виконані з використанням технології кераміч-
ного зерна точної форми, що забезпечує значне збільшення швидкості роботи 
і часу життя абразиву. Призначені для шліфування шпаклівки, ґрунтів та інших 
лакофарбових матеріалів.

• Високі показники продуктивності і зносостійкості.
• Відмінні ріжучі властивості протягом усього терміну служби.
• Можливість оптимізації виробничих витрат за рахунок високого ресурсу 

роботи абразиву.
• Мультипиловідведення знижує кількість пилу на оброблюваній поверхні і 

гарантує високу якість фарбування, а також мінімізує шкідливий вплив на 
здоров'я.

Найкращий результат від роботи досягається при використанні  
з Оправленням 3M™ Hookit™ для дисків  Ø150мм 5/16 стандартна  
з мультипиловідведенням.

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™

Ø 150 мм

7100090174 P80+

7100010600

7100090175 P120+

7100090166 P150+

7100090176 P180+

7100090177 P220+

7100173180 P240+

7100173181 P320+

Процес видалення дефектів при кузовних роботах 
за допомогою Дисків шліфувальних Hookit™

Процес обробки шпаклівки на великих площинах 
при кузових роботах 

Для обробки шпаклівки на великих площинах також відмінно підходять шліфувальні машинки. 
Вони дозволяють швидко додати поверхні необхідний профіль при обробці перших грубих шарів.

Однак постійно працювати тільки шліфувальною машиною не зовсім правильно. 
Шліфувальні машинки гарні для швидкої обробки грубих шарів, для зниження риски і «м'якої» обробки перед ґрунтуванням. 
Основні ж роботи по наданню форми, делікатне вирівнювання виконуються все ж за допомогою ручного інструменту. 
Тільки він дає нам можливість тонко відчути поверхню і зрозуміти, де і яке зусилля потрібно докласти, щоб вирівняти її.

Ручний інструмент являє собою різні за своїми розмірами і характеристиками шліфувальні блоки.

Їх ще називають шліфками, терками, колодками і навіть рубанками, за схожість з однойменним інструментом  
для обробки дерева.

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОРЕМОНТУ. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

3M™ Абразивні диски Hookit™ Cubitron™ II серії 245

3M™ Полірувальний диск Hookit™ серії 260L Purple

3M™ Матуючі диски Hookit™ серії 337U 

Надтонкі абразивні диски. 
Призначені для сухого шліфування за допомогою шліфувальної машинки. Розроблено для видалення дефектів як з нового, 
так і зі старого лакофарбового покриття (пил, риски від мийок і т. д.).

Рекомендується використовувати з м'якими підкладками, що забезпечує гарне прилягання абразиву до складних контурів 
поверхні автомобіля.

Полірувальні надтонкі диски 3M™ Hookit™ 260L Purple призначені для сухого шліфування за допомогою орбітально- 
шліфувальних машин.
Цей продукт вирівнює дефекти поверхні лакофарбового покриття, а також значно скорочує кількість рисок.
Використовуйте їх для обробки зон переходу покриттів, а також для видалення пилу та шагрені на поверхневих покриттях 
перед повторним фарбуванням або поліруванням.
Використовуйте для полірування зон переходу перед фарбуванням.

Абразивні диски 3М™ Hookit™ серії 337U Hard E-coat були розроблені спеціально для вирішення проблеми матування твердих 
сучасних транспортувальних грунтів на нових кузовних деталях. Це значно економить час і кошти в порівнянні з послідовним 
застосуванням декількох різних абразивних дисків.

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™
Ø 150 мм, 9 отворів 7000034087 P40

7100010600

Ø 150 мм, 9 отворів 7000082360 P60
Ø 150 мм, 7 отворів 7000034271 P40
Ø 150 мм, 7 отворів 7000034270 P60
Ø 150 мм, 7 отворів 7000034269 P80

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™
Ø 150 мм 7100123053 P600

7000000490

Ø 150 мм 7100123753 P800
Ø 150 мм 7100123051 P1000
Ø 150 мм 7100123052 P1200
Ø 150 мм 7100123050 P1500
Ø 150 мм 7100123049 P2000

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™
Ø 150 мм 7100181554 P320 7000000490

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОРЕМОНТУ. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
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3M™ Тверде оправлення для дисків Hookit™з мультипиловідведенням

3M™ М'яке оправлення для дисків Hookit™

Тверді оправки з мультипиловідведенням 3M™ Hookit™ використовуються на грубих операціях (видалення лакофарбового 
покриття).

М'які підкладки 3M™ Hookit™ Blue призначені для ідеальної підготовки складних лекальних поверхонь та обробки крайок деталей. 

Універсальна конструкція пиловідведення дає змогу використовувати цей продукт як з класичною системою пиловідведення 
(6, 9 або 15 отворів), так та з мультипиловідведенням.

Розмір, мм Номер виробу

Ø 150 мм 7100010600

Розмір, мм Номер виробу

Ø 150 мм 7000000490

ОБЛАДНАННЯ:

Ручне шліфування Орбітальна  
шліфувальна машина 

УВАГА!
Виконувати шліфування, по можливості, в приміщенні з хорошою вентиляцією,  рекомендується працювати в захисних 
окулярах, респіраторі та рукавицях.

Шліфувальні кола слід застосовувати тільки на машинах з відповідними оправками, призначеними для цієї мети.

При роботі шліфувальною машиною  кут між площиною оправлення і оброблюваної поверхні повинен бути мінімальним.

Шліфувальна машина,коли вона не використовується, слід розташовувати на спеціальному стенді або можна  укладати 
на її тильну сторону.

Не рекомендується укладати шліфувальну машину робочою поверхнею круга або оправленням на підлогу або робочий стіл.

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОРЕМОНТУ. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

3M™ Матуючі диски Trizact™ Р1000

3M™ Полірувальні диски Trizact™ Р1500

3M™ М’яка підкладка для надтонких дисків Trizact™

Матуючі диски 3M™ Trizact™ градації P1000 розроблені для матування деталей перед нанесенням лаку або при підготовці  
до фарбування «переходом». Спінена основа дисків дозволяє рівномірно наносити матове покриття на складні поверхні. 
Застосовуються вручну або на шліфувальних машинках.

Полірувальні диски  Trizact ™ Р1500 призначені для шліфування з водою і використовується для усунення дефектів фарбування 
на першому етапі. 

Ефективно видаляє пил, перепил, сухий опил, шагрінь,  у тому числі спіралеподібні риски.

• Висока ефективність і швидкість обробки поверхні.
• Єдина система видалення дефектів за допомогою дисків Trizact ™ дозволяє забезпечити найкращу якість обробки 

поверхні.
• Тривалий термін служби.     

ОБЛАДНАННЯ:

Ручне шліфування Орбітальна  
шліфувальна машина 

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АВТОРЕМОНТУ. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Полірування на великих площах поверхні

3M™ ДИСКИ ШЛІФУВАЛЬНІ TRIZACT™

Дані матеріали розроблені на основі технології мікрореплікації Trizact™. Багатошарова 
будова абразивного шару забезпечує довгий термін служби матеріалу і контрольо-
вану якість обробки поверхні. 

Обов’язково використовуються з водою.

Після обробки рекомендовано використовувати гумовий ракель для видалення 
залишків води, мінералів і лакофарбового покриття.

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™
Ø 75 мм 7000034389

P1000
7000000490

Ø 150 мм 7000034388 7000038372

Розмір, мм Номер виробу Зернистість
Номер 

відповідного 
оправлення 

Hookit™
Ø 150 мм 7100041081 P1500

7000038372Ø 150 мм 7000034390 P3000

Ø 150 мм 7000034489 P6000

Розмір, мм Номер виробу

Ø 150 мм 7000038372
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ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ

3M™ Шліфувальні листи Scotch-Brite™

Листи для очищення, фінішних операцій і видалення невеликих задирок. 

Шліфувальні листи Scotch-Brite™ призначені для широкого спектру застосувань: 
очищення поверхні, нанесення або відновлення риски і т.д. Висока зносостійкість 
шліфувальних аркушів обумовлена   наявністю абразивних зерен по всьому об'єму 
матеріалу, а не тільки на його поверхні.

Тип А: дрібний ремонт шліфованих поверхонь з нержавіючої сталі та алюмінію; 
матування металів; видалення дрібних подряпин і плям; очищення інструмента.

Тип S: очищення делікатних поверхонь (наприклад, в вимірювальний інстру-
мент); досягнення ефекту матовості металу, матування пофарбованих поверхонь  
(для нанесення наступних шарів), проміжна шліфовка грунтів і лаків, зачіска перед 
склеюванням.

Полірування на великих площах поверхні

Процес фінішного полірування виробу

3M™ РУЧНЕ ШЛІФУВАННЯ SCOTCH-BRITE™

Розмір листа, 
мм 

Минерал, зернистість та номер виробу

A MED S MED A FIN A VFN S UFN

Ø158 х 224 7 440 7446 7496 7447 7448

Особливості шліфування вручну
В процесі ручного шліфування здійс-
нюється постійний контроль рукою  
за дотриманням технології роботи, тому 
поверхня завжди виходить ідеально 
гладкою.

Проте для досягнення найкращого 
результату слід  дотримуватися деяких 
тонкощів процесу:
• при шліфуванні рівних плоских 

поверхонь використовувати шліфу-
вальні бруски;

• шліфувати необхідно тільки  
по направленню волокон (інакше 
можуть утворитися подряпини);

• спочатку використовувати великі 
шкурки;

• закінчувати шліфування дрібними 
шкурками;

• шліфувальну шкурку очищати  
від пилу по мірі необхідності;

• при роботі використовувати 
респіратор.

При сухому способі шліфування наждак 
слід чистити постійно.

При вологому шліфуванні потрібно 
постійно протирати робочу поверхню.

3M™ Шліфувальні листи Scotch-Brite™ 7440

3M™ Шліфувальні листи Scotch-Brite™ 7446

3M™ Шліфувальні листи Scotch-Brite™ 7496

3M™ Шліфувальні листи Scotch-Brite™ 7447

3M™ Шліфувальні листи Scotch-Brite™ 7448

Для видалення іржі, задирок і сильних забруднень 
поверхні.  

• Дуже висока агресивність
• Швидке видалення сильних забруднень
• Виняткова зносостійкість

Для зниження риски на поверхнях із нержавіючої 
сталі та інших металів.  

• Висока агресивність  
• Отримання поверхні з рівномірною, яскраво 

вираженою текстурою  

Для матування, очищення та доведення металевих 
поверхонь, вирівнювання текстури після машинної 
обробки.  

• Середня агресивність
• Отримання поверхні з рівномірною, не сильно 

вираженою текстурою

Для широкого спектру застосувань: видалення 
невеликих задирок, очищення і матування; віднов-
лення деталей, що були в експлуатації.

•  Тонка матова структура рисок

Для чистової обробки металевих поверхонь.

• Ультратонкая зернистість 
• Рівномірне матова текстура поверхні

ШЛІФУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ

3M™ Шліфувальні листи Scotch-Brite™ в рулонах з перфорацією

СF-SR — Виняткова зносостійкість

MX-SR — Супергнучкість для обробки важкодоступних місць

Розмір листа, мм 
Минерал, зернистість та номер виробу

S UFN A VFN

Ø150 х 115 7100182225 7100182463

Розмір листа, мм 
Минерал, зернистість та номер виробу

А UFN A VFN

Ø200 х 100 7100182458 7100182456

При обробці плоских поверхонь великої площі для зручності роботи матеріали 
Scotch-Brite ™ для ручної шліфовки можуть використовуватися зі спеціальним 
шліфком 3М™ Twist-Lok™ 961

ОБЛАДНАННЯ:

Ручне шліфування



7372

Scotch-Brite™

3М™ Trizact™

3М™ Cubitron™

3М™ Hookit™

3М™ Stikit™

Унікальний абразивний матеріал Scotch-Brite™ складається з синтетичних волокон, що утворюють тривимірне неткане полотно, 
по всьому об'єму  якого рівномірно розподілені абразивні зерна. Будова абразиву Scotch-Brite™ забезпечує постійну появу 
нових абразивних зерен на робочій поверхні, що гарантує високу якість  результату обробки. Відкрита структура запобігає 
засалюванню абразиву, продовжуючи термін його служби, і забезпечує вільну циркуляцію повітря, що охолоджує, знижуючи 
ризик перегріву оброблюваної поверхні. Абразиви Scotch-Brite™ дозволяє обробляти рельєфні деталі без  зайвого знімання 
матеріалу і зміни геометрії. Вони незамінні в тих випадках, коли особливі вимоги пред'являються до зовнішнього вигляду  
і ступеню шорсткості поверхні.
Пресовані абразивні матеріали Scotch-Brite™ володіють тими ж властивостями і перевагами, що і описані вище тривимірні 
абразиви з відкритою структурою, відрізняючись більшою агресивністю і зносостійкість. Вони застосовуються для більш 
трудомістких, зачисних, шліфувальних і доводочних операцій. Пресовані диски ScotchBrite™ випускаються різних ступеней  
зернистості та розрізняються щільністю, що визначає агресивність і зносостійкість.

Структуровані абразивні матеріали Trizact™ складаються з пірамідок, нанесених на основу в точно заданому порядку за тех-
нологією мікрореплікація. Кожна така пірамідка складається з ретельно відсіяних абразивних частинок мікронною градації. 
Рівномірний розподіл часток мінералу і безперервне оновлення абразивного шару на робочій поверхні забезпечує постійний, 
точно витриманий рівень  якості та високу швидкість обробки. Абразивні матеріали Trizact™ служать у декілька разів довше, 
ніж традиційні абразиви на основі.

Керамічний мінерал Cubitron™ виробляється за спеціальною  технологією. В  ході ретельно контрольованого процесу спікання 
створюється унікальна мікрокристалічна структура  з передбаченими  зламами, що дозволяє  мінералу Cubitron™ самозаго-
стрювання в процесі шліфування і обумовлює  його виняткові ріжучі властивості. У той же час, мінерал Cubitron™ має високу 
зносостійкість і зберігає свої якості навіть при  інтенсивному нагріванні і навантаженнях, що виникають під час шліфування. 
Цей мінерал також  ідеально підходить для обробки твердих порід дерев.

Система кріплення Hookit™ складається з двох частин: петельна  частина знаходиться на тильній стороні абразивного матеріа-
лу, а відповідна гачкова частина — на оправці Hookit™. Такий механізм кріплення максимально спрощує  установку і заміну 
шліфувальних кругів і листів, а також зменшує  можливість утворення складок і зрушень на абразивній поверхні. Крім того, 
система кріплення Hookit™ допускає багаторазове використання абразивних дисків аж до повного їх зносу.

Система кріплення Stikit™ являє  собою спеціальне клейове покриття на зворотному боці основи абразивного матеріалу. 
Матеріали з такою системою кріплення використовуються з оправками Stikit™, які мають спеціальне відповідне покриття, яке з 
одного боку дозволяє надійно закріпити абразив, а з іншого боку — легко і швидко видалити його після закінчення використання.

Перед коротким позначенням зернистості стоїть буква, яка вказує на мінерал, з якого складається даний абразив:  
А - оксид алюмінію, S - карбід кремнію.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЗЕРНИСТОСТІ

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЗЕРНИСТОСТІ

Таблиця відповідності зернистості абразивних матеріалів  3M™ Scotch-Brite™

Міжнародна назва Коротке позначення Опис українською мовою
EXTRA COARSE XCRS Дуже грубе зерно
COARSE CRS Грубе зерно
MEDIUM MED Середнє зерно
FINE FIN Тонке зерно
VERY FINE VFN Дуже  тонке зерно
SUPER FINE SFN Супер тонке зерно
ULTRA FINE UFN Ультра тонке зерно
EXTRA FINE XFN Екстра тонке зерно
TYPE T T Без абразивний матеріал

3М™ Roloc™ и 3М™ Roloc™+
Гвинтова система кріплення Roloc™ спеціально розроблена для використання з дисками малого діаметра. Вона спрощує  
установку абразивного диску на тримач, дозволяючи швидко переходити від однієї технологічної операції до іншої і легко 
змінюючи тип, розмір або зернистість абразивного диска, що дає можливість використовувати один інструмент, а також забе-
зпечує надійну фіксацію абразивного круга на утримувачі. 
Система кріплення Roloc™ + відрізняється наявністю додаткового фіксуючого шпинделя на гвинті.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЗЕРНИСТОСТІ

FEPA 3M™ Trizact™ Scotch-Brite™ Розмір, мкм
Призначення

ГРУБОЗЕРНИСТІ
P24

Дуже грубі роботи
P36

P40 XCRS

Грубі роботиP50 XCRS

P60 XCRS 250

P80 A300 180

Первинне шліфуванняP100 A200 CRS 150

P120 A160 CRS 120

P150 A130 100

Остаточне шліфування м'яких порід дерева,  
старої фарби, підготовка поверхні під фарбування

P180 A110 MED 80

A100 MED 70

P220 A90 MED

ДРІБНОЗЕРНИСТІ
P240 60

Остаточне шліфування твердих порід дерева,  
шліфування між фарбуваннями

A85

A75

P280 A65 FIN 50

A60 FIN 45

Полірування фінальних покриттів, шліфування  
між фарбуваннями, мокра шліфування

P320 FIN/VFN

P360 A45 VFN 40

P400 A40 SFN

P500 SFN/UFN

P600 A35 UFN 35

A30 30

P800 A25 XFN
Шліфування металу, пластику, кераміки,  
вологе шліфуванняP1000 A20 XFN 20

A16 15

P1200

Ще більш тонке шліфування  
та полірування поверхонь

P1500 12

P2000 9

P2500 A6 5

Відповідність зернистості
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